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REALISME PERAN GEREJA DALAM POLITIK INDONESIA 

PASCA ORDE BARU 

Kisno Hadi
1
 

 

 

 

Abstrak 

Tulisan ini mendeskripsikan peran politik gereja dalam politik 

Indonesia pasca Orde Baru. Kedudukan gereja inheren dalam proses 

politik, dan dapat menjadi kekuatan politik baru dalam politik 

Indonesia yaitu kekuatan politik keagamaan. Analisis tulisan ini 

didasarkan pada dua pandangan filosofis yaitu pandangan dalil 

politik gereja dan pandangan realisme. Dalil politik gereja 

menekankan gereja dan institusi negara adalah dua tiang utama 

penentu nasib umat sehingga gereja tidak boleh berdiam saja 

melihat realita politik di sekitarnya, lebih-lebih bila terjadi tindakan 

yang merugikan umat. Sementara sudut pandang realisme 

memberikan tiga alternatif jalan bagi gereja untuk dipilih sebagai 

jalan terbaik bagi peran gereja dalam politik. Ketiga jalan yang 

dianjurkan itu ialah “epistemic community”, “anggota kartel politik” 

dan “gerakan askese”. Memilih diantaranya, salah satu atau 

sekaligus dua, adalah sama-sama baiknya, tentu dengan segala 

konsekuensinya. Gereja mesti dapat menjadi kekuatan politik 

keagamaan alternatif yang dapat memainkan peran strategis, di 

samping kekuatan-kekuatan politik lainnya seperti LSM, militer, 

birokrasi, partai politik, organisasi masyarakat (ormas), atau 

kekuatan-kekuatan politik keagamaan yang lain.   

 

Kata-kata kunci: peran politik, gereja, kekuatan politik, dalil politik, 

pandangan realisme. 
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PENDAHULUAN 

Pasca Orde Baru adalah era kebebasan masyarakat sipil 

mengekspresikan ide dan gagasan dalam bentuk tindakan-tindakan 

baik secara politis, kebudayaan, ekonomis, urusan-urusan hukum, 

hingga hal-hal lain yang tak dapat dilakukan semasa Orde Baru. 

Secara politis, hal tersebut adalah konsekuensi atas hadirnya 

demokrasi. Kekuatan-kekuatan politik yang di masa Orde Baru 

dikekang perkembangannya, kini di masa demokrasi semuanya 

bermunculan. Salah satu kekuatan politik yang menonjol dalam masa 

pasca Orde Baru ialah kekuatan politik keagamaan, yang ditandai 

munculnya partai-partai politik keagamaan dan ormas keagamaan 

sebagai gerakan penekan.  

Baik Richard Robison maupun Akbar Tandjung, dan 

kebanyakan penulis lain yang memperhatikan perkembangan negara 

Indonesia di masa rezim Orde Baru, bersepakat bahwa kekuatan 

utama pemerintah Orde Baru didukung tiga kekuatan politik yakni 

militer, Golkar, dan birokrasi. Robison secara spesifik 

menggambarkan yang paling menonjol dalam 18 tahun pertama 

perjalanan Orde Baru ialah (1) pemerintahan militer otoriter; (2) 

sentralisasi pemerintahan; (3) pengambilalihan kekuasaan negara oleh 

para petinggi militer; (4) disingkirkannya partai-partai politik dari 

partisipasi efektif dalam proses pengambilan keputusan; dan (5) 

ketiadaan mekanisme yang jelas dan mendominasi pengaruh politik 

terhadap negara dari kelas sosial manapun.
2
 Tidak ada kekuatan 

politik keagamaan di situ, padahal kekuatan politik keagamaan cukup 

besar pengaruhnya dalam pemilu 1955. 

Runtuhnya Orde Baru membawa kekuatan baru bagi 

kebangkitan kekuatan-kekuatan politik keagamaan. Ini ditandai 

dengan pendirian partai-partai politik yang berkompetisi pada Pemilu 

1999. Salah satu kekuatan politik yang muncul itu ialah kekuatan 

politik Kristen yang direpresentasi oleh kehadiran gereja dan umat 

                                                           
2
 Richard Robison, Soeharto & Bangkitnya Kapitalisme Indonesia (Jakarta: 

Komunitas Bambu, 2012), 83. 
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Kristiani umumnya dalam pendirian partai politik maupun melibatkan 

diri langsung dalam berbagai kompetisi merebut posisi politik. 

Pentingnya posisi politik menurut Maswadi Rauf karena alasan 

psikologis, yakni sebagai orang yang dihormati, berkuasa, memiliki 

akses memutuskan keputusan politik, adanya kesempatan memperoleh 

sumber-sumber daya, dan untuk mewujudkan cita-cita dan 

aspirasinya.
3
 Sebab itu, tidak heran terlihat keterlibatan pekerja gereja 

dalam berbagai lembaga negara seperti KPU, Panwaslu, DPRD, gereja 

juga secara spesifik memberi dukungan politis kepada elit politik 

dalam kontestasi pemilihan kepala daerah (Pilkada).  

Tidaklah salah gereja, umat Kristen ataupun pekerja gereja ikut 

dalam kontestasi politik sebab menjadi haknya sebagai manusia dan 

warga negara dalam rangka mengejawantahkan perasaan politiknya. 

Manusia, kata Plato adalah makhluk politik (zoon politicon), sehingga 

di dalam diri manusia baik melekat dalam perasaan atau kesadaran 

sebagai hak asasinya ada nilai-nilai politik yakni nilai untuk 

bekerjasama sekaligus bersaing baik secara bersama atau terpisah. 

Sementara Socrates berpendapat terdapat tiga tipe jiwa manusia dan 

cara hidup manusia yang ada kaitannya dengan politik yaitu akal budi 

(reason), semangat (spirit), dan nafsu (desire). Ketiganya mencapai 

puncak kegiatan kalau setiap bagian aktif secara penuh di bawah 

pengarahan akal budi. Keadilan terwujud kalau setiap individu 

melakukan dengan baik apa saja yang sesuai dengan kemampuan 

dengan cara bekerjasama secara serasi di bawah pengarahan yang 

paling bijaksana dari akal budi.
4
 

Hanya saja, patut diformulasikan bagaimana peran gereja 

sesungguhnya, agar gereja benar-benar dapat menjadi garam dan 

terang dalam dunia politik itu, yaitu tidak sekadar memenuhi 

kewajiban prosedural demokrasi, melainkan memenuhi substansi 

demokrasi. Peran gereja dalam proses politik selain untuk memenuhi 

                                                           
3
 Maswadi Rauf, Konsensus Politik: Sebuah Penjajagan Awal (Jakarta: 

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, 2000), 

27-28.  
4
 George H. Sabine, Teori-Teori Politik (Jakarta: Penerbit Binacipta, 1963), 67-

96.    
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hak-hak politik umat sebagai warga negara, juga mesti dalam rangka 

menciptakan kualitas politik yang bermartabat seperti menyebarkan 

pendidikan politik, meningkatkan partisipasi politik, mengupayakan 

kesejahteraan rakyat, atau mempromosikan berpolitik secara jujur 

dengan mengedepankan kaidah-kaidah normatif. Peran politik gereja 

dengan demikian ialah dikendalikan oleh akal budi, bukan oleh 

semangat dan nafsu politik. 

Untuk mendudukkan peran politik akal budi gereja di sini, 

barangkali dapat berpijak pada dua hal yaitu dalil kedudukan politik 

gereja dan landasan filosofis. Mengapa pasca Orde Baru dan mengapa 

perlu dalil politik gereja serta pijakan filosofis? Dalil politik ialah 

dalam rangka menjadi bahan refleksi dan pembanding dari cara 

berpikir konvensional mengenai peran gereja di dalam politik. Pijakan 

filosofis diperlukan karena sebagai pijakan yang akan membantu cara 

berpikir dan cara pandang mendudukkan posisi gereja dalam proses 

pembangunan politik. Apakah dalam hal ini gereja ikut arus dan harus 

ambil bagian dalam dinamika serta proses pembangunan politik yang 

sedang berlangsung, ataukah justru menyingkir tidak terlibat di 

dalamnya. Dalam konteks demikian, paling tidak dalil politik gereja 

dan landasan filosofis dapat membantu membuka pintu bagi cara 

berpikir untuk melihat realita sesungguhnya dari peran gereja di dalam 

politik Indonesia. Pertanyaan kemudian, dalil dan landasan filosofis 

yang bagaimana yang dapat membuka pintu bagi cara berpikir untuk 

melihat kedudukan gereja dalam pembangunan politik? Kemudian 

bagaimana mestinya peran gereja dalam proses politik Indonesia pasca 

Orde Baru dewasa ini?    

 

 

A. PERAN POLITIK GEREJA 

Untuk mendudukkan peran politik akal budi gereja dalam politik 

Indonesia pasca Orde Baru, barangkali dapat berpijak pada dua hal 

yaitu dalil kedudukan politik gereja dan landasan filosofis. Mengapa 

pasca Orde Baru dan mengapa perlu dalil politik gereja serta pijakan 

filosofis? Gerry van Klinken sebagaimana dikutif oleh Kisno hadi, 

mengatakan: 
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          Pasca Orde Baru adalah era baru dan semangat baru politik Indonesia setelah 

meredupnya rezim militeristik dan sentralistik Orde Baru. Oleh Klinken, pasca 

Orde Baru disebut era penegasan identitas yang cukup mengejutkan sekaligus 

dilematis. Mengejutkan karena era desentralisasi politik dan pemerintahan 

digalakkan, di mana proses desentralisasi dikonsepkan oleh para perumusnya 

untuk efisiensi administrasi pemerintahan modern sekaligus menghadirkan 

demokrasi di tingkat lokal. Sedangkan kebangkitan komunitarian tidak pernah 

diperhitungkan sebelumnya, tetapi malah menjadi bagian penting dari 

desentralisasi. Dilematis karena persoalan kebangkitan identitas berarti 

kebangkitan simbol-simbol kekuasaan sebelum republik ini berdiri yang 

merepresentasikan feodalisme.
5
 Selain identitas komunitarian, identitas 

keagamaan juga mendapatkan penegasan.
6
  

Pasca Orde Baru di satu sisi proses politik menemukan momen 

untuk bertumbuh dan berkembang secara lebih baik, akan tetapi di sisi 

lain proses politik mendapat tantangan dari hadirnya penguatan 

identitas, di mana misalnya gereja baik secara kelembagaan maupun 

pekerja gereja secara individu terjebak di dalamnya. Keterjebakan itu 

terjadi karena kegiatan bergereja sekaligus kegiatan berpolitik 

dilakukan secara bersamaan oleh pekerja gereja baik para pendeta 

maupun penetua dan diakon dengan mengikutsertakan identitas serta 

simbol kegerejaan yang sakral seperti ayat-ayat kitab suci, lambang 

salib, atau mimbar khotbah untuk sarana kampanye politik. Pada titik 

ini bolehlah dikata keterlibatan gereja dalam politik adalah dalam 

rangka penegasan identitasnya dan memperjuangkan identitasnya 

sehingga ia bukan dikendalikan oleh akal budi melainkan oleh 

semangat dan nafsu saja. Dari segi ini, perlu dipikirkan bagaimana 

mendudukkan posisi gereja seharusnya dalam pembangunan politik 

agar gereja tidak menemui kesimpang-siuran jalan antara ikut 

berpolitik atau menjaga jarak dengannya. Kalaupun gereja ikut 

berpolitik, seperti apa format yang diformulasikan agar gereja dapat 

menjadi terang dan garam dalam dunia politik itu.  

                                                           
5
 Gerry van Klinken (a), “Kembalinya Para Sultan: Pentas Gerakan 

Komunitarian Dalam Politik Lokal”, dalam Jamie S. Davidson dkk. (Peny.), Adat 

Dalam Politik Indonesia (Jakarta: Buku Obor dan KITLV-Jakarta, 2010), 166 . 
6
 Kisno Hadi, “Gereja Bertukar Jalan” dalam Zakaria J.Ngelow, John 

Campbell-Nelson dan Julianus Mojau (Ed.), Teologi Politik (Makasar: Yayasan 

OASE INTIM, 2013), 272. 
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John Campbell-Nelson
7
 mengemukakan sejumlah dalil yang 

menurutnya patut dipertimbangkan sebagai ungkapan prinsip-prinsip 

keterlibatan gereja dalam politik. Sejumlah dalil tersebut tidak 

mencakup keseluruhan teologi politik yang dapat dikembangkan 

dalam bentuk refleksi-refleksi teologis ataupun rumusan-rumusan 

ajaran gereja. Dalil ini menurutnya mungkin perlu digariskan dalam 

peraturan gereja soal kedudukan gereja dalam politik. 

1. Gereja dipanggil oleh Tuhannya untuk memperjuangkan 

keadilan dan perdamaian bagi seluruh umat manusia, dan untuk 

memelihara alam ciptaan Tuhan.  Tugas suruhan ini menjadi 

dasar utama bagi keterlibatan gereja dalam politik. 

2.  Setiap insan manusia adalah ciptaan Tuhan dan saudara kita.  

Oleh karena itu, dalam jiwa persaudaraan dan kesetaraan di 

depan Tuhan, gereja berjuang demi keadilan dan perdamaian 

bagi sesama manusia tanpa membedakan ras, kelompok etnis, 

gender, agama, atau aliran kepercayaan.   

3.  Gereja adalah milik Allah, dan Allah akan mempertahankannya 

sesuai dengan kehendak dan rencanaNya. Oleh karena itu, 

gereja tidak perlu dibela atau diperjuangkan kepentingannya 

secara khusus melalui upaya-upaya politik. Gereja tidak 

menghendaki dan tidak menerima perlakuan khusus dari 

pemerintah selain apa yang diberikan kepada kelompok-

kelompok masyarakat sipil yang lain, dan selain perlindungan 

hukum yang diperlukan untuk memelihara keamanan dan 

perdamaian dalam masyarakat. 

4.  Pada dasarnya sasaran keterlibatan gereja dalam politik adalah 

kepentingan umum seluas-luasnya, termasuk kepentingan 

generasi-generasi mendatang dan kepentingan alam semesta, 

yang tidak dapat bersuara bagi dirinya sendiri dalam forum-

forum pengambilan keputusan. 

5. Sejauh mana gereja berpihak pada kelompok-kelompok tertentu 

dalam masyarakat, keberpihakan itu berdasarkan pimpinan 

                                                           
7
 John Campbell-Nelson. “Beberapa Catatan Tentang Gereja dan Politik”, 

Makalah, disampaikan dalam Seminar Politik dan Gereja Pasca Orde Baru”, 

diselenggarakan Yayasan Oase INTIM, Makassar, 12-13 Juli 2012. 
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Tuhan Allah yang terlebih dulu berpihak pada mereka yang 

miskin dan tertindas. 

6.  Gereja tidak menghendaki kekuasaan politik sebagai lembaga, 

namun hal itu tidak berarti bahwa gereja tidak berdaya. 

Keterlibatan gereja dalam pengelolaan kuasa demi kepentingan 

umum terjadi baik secara perorangan maupun secara lembaga. 

7.  Secara perorangan, semua warga gereja dalam kegiatan 

politiknya adalah sekaligus surat-surat Kristus yang akan dibaca 

di depan umum.  Imamat Am Orang Percaya berlaku juga di 

ranah politik, sehingga panggilan untuk mempersembahkan 

kehidupan politik kepada Tuhan dan untuk minta 

pertolonganNya dalam doa adalah tanggung jawab setiap warga. 

Walaupun mereka tidak mewakili gereja secara kelembagaan, 

namun keterlibatan warga gereja dalam kegiatan politik dan 

pelayanan publik adalah wujud keterlibatan gereja yang utama 

dalam politik. 

8.  Salah satu prinsip mendasar dalam tradisi Protestan adalah 

kedaulatan suara hati masing-masing orang di depan Tuhan.  

Oleh karena itu, gereja tidak membatasi pilihan politik bagi 

warganya, baik kaum awam maupun pejabat gereja.   

9.  Khusus mengenai pejabat pelayanan dalam gereja, baik penatua, 

diaken, pengajar, maupun pendeta, mereka yang memilih untuk 

menjabat dalam lembaga legislatif ataupun eksekutif haruslah 

dipahami terutama sebagai wakil dan pelayan rakyat, dan bukan 

wakil gereja. Oleh karena itu, hendaknya mereka meletakkan 

jabatan gerejawi selama masa pengabdian mereka di bidang 

politik atau pemerintahan. 

10. Secara lembaga, persidangan dan kemajelisan merupakan 

wadah penetapan kebijakan politik yang utama bagi gereja. 

Berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama dalam suasana 

kemajelisan, para pelayan gereja di setiap lingkup pelayanan 

(baik jemaat, klasis (resort), maupun sinode) berperan dalam 

penyataan sikap gereja dalam berbagai forum umum, advokasi 

penetapan kebijakan publik, dan pengawasan terhadap 

pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.   
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11. Pelayanan gereja secara lembaga dalam bidang politik juga 

mencakup pendampingan pastoral bagi para pelaku politik dan 

pendidikan politik bagi warganya. 

12. Kalau terjadi tindakan atau kebijakan pemerintah yang menurut 

pertimbangan gereja secara jelas berlawanan dengan kehendak 

Tuhan, atau menciptakan ketidakadilan dan merusak perdamaian 

dalam masyarakat, maka kesetiaan kepada Tuhan yang harus 

diutamakan di atas kesetiaan pada manusia. Kalau semua jalur 

hukum dan politis untuk memperbaiki keadaan tersebut telah 

ditempuh, namun tidak membuahkan hasil, maka gereja baik 

secara lembaga maupun secara perorangan dapat mengambil 

tindakan penolakan dan perlawanan yang damai (civil 

disobedience). 

John Campbell-Nelson melalui dalil tersebut paling tidak 

hendak mengatakan Pertama, panggilan gereja di dalam politik ialah 

dalam rangka melayani umat manusia dan alam semesta, melalui 

pernyataan ini kita diingatkan tentang keteladanan kepemimpinan 

Yesus bahwa “bukankah Yesus datang ke dunia untuk melayani, 

bukan untuk dilayani?.” Artinya, kalau sudah menyentuh dan masuk 

ke dalam pelayanan di luar gereja terutama dalam bidang politik, 

seorang pekerja gereja tidak lagi, untuk sementara, menjadi pelayan 

gereja, tetapi seutuhnya pelayan masyarakat secara luas yang 

melampaui sekat-sekat identitas; Kedua, tidak salah gereja 

menjalankan panggilan politik atau mengutus pekerja gereja dalam 

pelayanan politik namun mesti diputuskan dalam ranah-ranah yang 

bersifat resmi seperti keputusan di tingkat jemaat, resort atau sinode, 

dan itu tentu saja mendasarkan kepada desakan serta tuntutan arus 

bawah di tingkat umat, jika umat betul menghendakinya, gereja 

bertanggungjawab secara kelembagaan meneruskannya sebagai 

langkah politik; Ketiga, gereja harus tetap memberikan pendampingan 

kepada pekerja yang sudah melayani dalam bidang politik, agar 

mereka tetap bekerja sesuai ruh pelayanannya, yakni melayani sesama 

umat manusia. Gereja mesti memberi waktu dan tempat bagi 

pendampingan pastoral terhadap pekerja yang ditugaskan itu agar 

selalu diingatkan bahwa tujuannya ialah pelayanan secara utuh dan 
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menyeluruh terhadap umat manusia; dan Kempat, gereja tidak boleh 

mengekang suara umatnya dengan memaksa pilihan politik pada satu 

pilihan saja, gereja mesti memberi kebebasan kepada umat untuk 

menyuarakan suara-suara keumatan di dalam pilihan-pilihan politik, 

dalam artian gereja mesti menghargai pilihan politik umatnya. Dalil 

tersebut barangkali tetap perlu permenungan lebih mendalam untuk 

menyikapinya, agar gereja tidak salah mengambil keputusan.  

 

B. PANDANGAN FILOSOFIS REALISME AKSIOLOGI 

Pandangan filosofis merupakan landasan keilmuwan yang 

menjadi pijakan berpikir dalam memandang sesuatu realita. Landasan 

filosofis menjadi kaidah standar yang dapat dipijaki manakala sebuah 

realita hendak dipahami secara rasional. Bila dilihat dari dimensinya, 

setidaknya dikenal ada tiga dimensi filosofis yakni ontologi, 

epistemologi, dan aksiologi. Sekitar tahun 1854 J. F. Ferrier 

mengutarakan pandangannya tentang pembedaan antara ontologi dan 

epistemologi. Pandangan tersebut merupakan pandangan pertama kali 

yang membedakan antara ontologi dengan epistemologi. Menurut 

Ferrier, ontologi mempertanyakan apa realita yang ada, sementara 

epistemologi mempertanyakan dengan cara apa realita itu dapat 

diketahui. Sedangkan pandangan tentang aksiologi baru berkembang 

kemudian sekitar tahun 1890-an, yang mempertanyakan untuk apa 

sebuah realita itu ada dan dikembangkan.
8
 

Realisme aksiologi yang hendak dijadikan landasan filosofis 

menelaah peran gereja dalam politik di sini merupakan buah dari 

pengembangan dimensi aksiologi yang memandang nilai dan norma 

ideal dipandang berada pada realita obyektif atau berasal dari realita 

obyektif itu sendiri.
9
 Dalam konteks demikian dapatlah dikata bahwa 

                                                           
8
Lih. MD. Hunnex, Peta Filsafat: Pendekatan Kronoligis dan Tematis 

(Bandung: Teraju, 2004),167. Bdk., Purwo Santoso. “Sinergi Pengembangan Ilmu 

Pemerintahan dengan Pembaharuan Tata Pemerintahan Lokal”, Monograph on 

Politics and Government Vol. 4, No. 1, 2010, Jurnal Jurusan Politik dan 

Pemerintahan, FISIPOL (Yogyakarta: UGM, 2010), 24. 
9
Lih. MD. Hunnex, Peta Filsafat Pendekatan Kronoligis dan Tematis 

(Bandung: Teraju, 2004), Pendekatan Kronoligis dan Tematis (Bandung: Teraju, 
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secara keilmuwan peran gereja dalam politik Indonesia pasca Orde 

Baru adalah sebuah nilai yang mesti dipandang berada pada, serta 

berasal dari realita obyektif, dan untuk itu dari aspek aksiologi mesti 

dipertanya untuk apa nilai obyektif itu ada. Yang perlu ditelaah untuk 

apa atau atas kepentingan apa peran gereja dalam proses politik di 

Indonesia. 

Realita yang terjadi bahwa agama (termasuk gereja) pada 

dasarnya sudah lama ada dan seumuran dengan peradaban manusia. 

Sejak negara-bangsa modern terbentuk, agama berhadapan dengan 

negara yang menjadi institusi politik, lalu secara perlahan agama 

menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada institusi politik tersebut. 

Agama dan negara pada prinsipnya adalah dua lembaga yang 

memiliki kesamaan. Keduanya memiliki unsur pembentuk yang sama, 

di sana ada pemimpin, ada warga/umat, ada simbol-simbol dan ritus, 

dan masing-masing memiliki teritori kekuasaan tersendiri dengan 

segala perangkat pengamanannya.
10

 Bila melihat sejarah kehadiran 

gereja di Indonesia, kedudukan dan peran gereja terhadap politik dan 

institusi negara bisa dalam posisi berkoalisi atau bisa juga beroposisi. 

Jauh sebelum kehadiran negara kolonial Belanda, di Nusantara sudah 

masuk agama Kristen (juga Katolik) dan sudah berdiri beberapa gereja 

seperti di Sibolga Barat Laut Sumatera pada paruh kedua abad 7, di 

Aceh dan Palembang pada akhir tahun 1502, di Majapahit (Jawa 

Timur) pada tahun 1348 dan 1349, di Halmahera tahun 1534, di 

Minahasa tahun 1679.
11

 Kehadiran gereja semakin terlegitimasi 

tatkala pemerintah kolonial Belanda terbentuk di Nusantara mulai 

tahun 1830an, dengan mengijinkan misi zending menyebarkan agama 

                                                                                                                                        
2004),167. Bdk., Ivanovich Agusta. “Realisme Sosiologi Pembangunan Desa, 

Membaca Paradigma dan Teori Sayogyo”. Makalah, Diskusi PSP3 IPB, Bogor 12 

Mei 2006. 
10

 M. Imam Aziz, dkk, (Peny.). “Kembalikan Negara dan Agama Kepada 

Rakyat (Sebuah Pertanggungjawaban)”, Kata Pengantar dalam Agama, Demokrasi, 

dan Keadilan (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1993), vii. 
11

 Gerry van Klinken (b), 5 Penggerak Bangsa Yang Terlupa, Nasionalisme 

Minoritas Kristen. (Yogyakarta: LKiS, 2010), 10-11. 
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Kristen kepada penduduk pribumi. Hingga di masa tersebut, gereja 

memilih jalan berkoalisi dengan institusi politik negara.  

Akan tetapi tatkala menjelang akhir abad 19 hingga paruh 

pertama abad 20, jalan oposisi mulai ditempuh gereja, khususnya oleh 

para pejabat atau tokoh gereja pribumi. Taruhlah misalnya 

kemunculan tokoh-tokoh gereja seperti C. L. Coolen (seorang 

peranakan Belanda berdarah Jawa) di Jawa Timur, Kyai Sadrach di 

Jawa Tengah, atau Haussman Baboe di Kalimantan Tengah yang 

memilih jalan oposisi terhadap kekuasaan politik negara kolonial 

karena kebijakan pemerintah kolonial dinilai banyak merugikan warga 

pribumi. Coolen menentang kebijakan Tanam Paksa (cultuurstelsel), 

Sadrach mengklaim diri sebagai Kristus atau sebagai Ratu Adil yang 

memberi pengharapan akan datangnya masa depan yang bebas dari 

penjajahan.
12

, sementara Haussman Baboe yang menjadi pejabat 

negara kolonial (Kepala Distrik) sekaligus pejabat gereja di Kuala 

Kapuas memilih beroposisi dengan mendirikan organisasi Pakat 

Dayak yang berafiliasi dengan Sarekat Islam.
13

 

Demikian pula yang dilakukan oleh kaum intelektual Kristen 

sesudah mereka, seperti Kasimo, Goenoeng Moelia, Ratu Langie, 

Amir Syarifuddin, Soegijapranata, Latumahina, hingga Leimena yang 

memilih pro terhadap gerakan revolusi kemerdekaan dengan 

bergabung bersama kaum nasionalis lainnya seperti Hatta, Sukarno, 

Tan Malaka, Agus Salim, Natsir, dll. Bahkan diantara mereka ada 

mendirikan partai politik Kristen (Parkindo) dan Partai Katolik guna 

memperjuangkan hak-hak kaum minoritas Kristen di masa 

pendudukan militer Jepang serta sesudah Proklamasi Kemerdekaan RI 

                                                           
12

 Jan S. Aritonang, “Kiprah Kristen Dalam Sejarah Perpolitikan Di 

Indonesia”, dalam Jurnal Teologi Proklamasi, Edisi No. 4/Th.2/September 2003. 

Jurnal (Jakarta: STT Jakarta, 2003), 7-8 ; Lihat juga, Gerry van Klinken (b), 5 

Penggerak Bangsa Yang Terlupa, Nasionalisme Minoritas Kristen (Yogyakarta: 

LKiS, 2010), 73-223. 
13

 Gerry van Klinken, “Hausmann Baboe: Kiprah dan Perjuangannya”, dalam 

Jurnal Dayak-21 Edisi I: Agustus – Oktober 2004 (Banjarmasin: Lembaga Studi 

Dayak-21, 2004), 6-14. 
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1945.
14

 Sungguh apa yang dilakukan para tokoh dan intelektual gereja 

tersebut adalah memilih “jalan lain” dari jalan yang dikehendaki 

negara sebagai institusi politik. Jalan lain tersebut adalah sikap politik 

orang Kristen dan gereja secara institusi dalam dinamika 

pembangunan politik yang berlangsung kala itu. 

Sampai di sini, betul seperti pandangan Klinken bahwa dalam 

konteks historis politik (di Hindia Belanda sebelum dan sesudahnya) 

agama Kristen memainkan sebuah peran yang kontradiktif, di mana di 

tangan gerakan oposisi ia merupakan suara profetik yang bebas atas 

nama rakyat yang ditindas, sementara di tangan kekuasaan (negara) ia 

merupakan kekuatan untuk mendomestifikasi, yang didorong oleh 

ketakutan-ketakutan akan kekacauan kosmik yang selalu 

menghinggapi kelas berkuasa menghadapi massa liar.
15

 Namun sikap 

kontradiktif tersebut adalah bentuk sikap politik yang harus ditempuh 

guna beradaptasi dengan lingkungan politik yang sedang berkembang 

kala itu. Sikap politik tersebut menjadi nilai dan norma ideal sebagai 

sebuah realita obyektif yang harus dijalani. Setelah Proklamasi 

Kemerdekaan RI 1945, hingga masa Orde Lama dan Orde Baru, sikap 

gereja terhadap politik dan negara pun jelas yakni memperjuangkan 

hak-hak kaum minoritas Kristen agar kepentingannya diakomodir 

dalam konstitusi UUD 1945 dan kebijakan-kebijakan politik negara 

lainnya. Termasuk jaminan kebebasan menjalankan ibadah agama 

serta pendirian gereja. 

Menyoal kebebasan beragama dan keberadaan bangunan gereja, 

sejak masa Orde Baru sikap politik gereja atau umat Kristen umumnya 

memasuki babak baru. Babak baru tersebut berangkat dari realita 

kalau di masa sebelumnya (Orde Lama ke belakang) peranan gereja 

lebih banyak bersikap manakala berhadap-hadapan dengan negara, 

maka mulai masa Orde Baru sikap politik gereja mesti diperhadapkan 

dengan sikap politik pemeluk agama lain, terutama berkaitan dengan 

                                                           
14
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15
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kebebasan menjalankan ibadah dan keberadaan bangunan gereja. 

Semasa Orde Baru (1966-1998) setidaknya ada 456 gereja dirusak, 

ditutup, dan diresolusi, sekitar 21 kasus diantaranya terjadi di Jakarta. 

Pada masa reformasi dan transisi demokrasi di bawah pemerintahan 

Habibie (1998-1999) angka pengrusakan gereja semakin meningkat, 

setidaknya ada 156 gereja yang dirusak dalam dua tahun. Kemudian di 

masa pemerintahan Abdurrahman Wahid (1999-2001) ada 232 gereja 

yang mengalami pengrusakan, lalu dalam pemerintahan Megawati 

(2001-2004) ada 68 gereja yang dirusak. Terakhir sejak 2004 hingga 

2007 dalam pemerintahan Yudhoyono terdapat 108 gereja yang 

ditutup, dirusak dan diserang.
16

 Sikap dan politik gereja dalam 

konteks ini tentu saja harus dalam rangka membela suara keumatan 

yang diperlakukan diskriminatif. Di sinilah pentingnya peran para 

pekerja gereja yang berada di parlemen atau dalam lembaga-lembaga 

publik lainnya, yakni sebagai penekan pihak pengambil kebijakan 

agar berlaku adil mengambil keputusan yang menyangkut 

kepentingan-kepentingan gereja dan umatnya. 

Dari banyaknya realita menyangkut sikap politik gereja tersebut, 

maka dapat ditarik ke dalam dua jenis sikap, yakni sikap vertikal dan 

sikap horizontal. Sikap vertikal berkaitan dengan sikap politik gereja 

yang harus berhadap-hadapan dengan negara sebagai institusi politik, 

sedangkan sikap horizontal ialah sikap di mana gereja atau umat 

Kristen umumnya berhadap-hadapan dengan pemeluk agama lain. 

Tentang sikap vertikal atau sikap politik terhadap negara, walau 

sekarang sudah tidak sebesar seperti masa pergerakan kemerdekaan 

dan di masa awal kemerdekaan dulu namun semangatnya harus tetap 

dipupuk guna terus mengawal arah kebijakan negara. Kebijakan 

negara terutama seperti yang dimuat dalam konstitusi sangat jelas 

yakni berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila dengan disertai dua pilar 

berikutnya yaitu NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, di mana pilar-pilar 

tersebut sekarang mulai dirongrong untuk diubah oleh sementara 

pihak dengan beromantisir ke masa perdebatan penyusunan konstitusi 

                                                           
16
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di awal kemerdekaan 1945 dulu yakni hendak mengembalikan klausul 

tujuh kata Piagam Jakarta. Tentu saja, sikap politik gereja harus 

menolak ide tersebut, sebab akan menciderai akal budi bersama para 

pendiri bangsa yang sudah bersepakat menjadikan negara RI sebagai 

milik bersama, menjadi rumah bersama, dan untuk kepentingan 

bersama segenap anak bangsa, bukan milik kepentingan sebagian 

warga negara.  

Berkaitan dengan sikap horizontal, di mana gereja dan umat 

Kristen umumnya diperhadapkan dengan pemeluk agama lain 

terutama yang lebih besar secara kuantitas, sikap politik yang 

dikedepankan adalah sikap dalam rangka menjaga relasi agar tetap 

harmonis serta sikap yang mengedepankan persamaan hak dan 

kewajiban sebagai sesama warga negara. Dalam pengertian lain, sikap 

horizontal di sini ialah sikap di mana gereja secara kelembagaan 

maupun umat secara individu dapat terus menjaga serta menjalin tali 

relasi dengan pemeluk agama lain guna memupuk rasa kebersamaan 

dalam nilai persaudaraan yang utuh. Kemudian berkaitan dengan 

sikap yang mengedepankan persamaan hak dan kewajiban sebagai 

sesama warga negara, gereja mesti mengawal kepentingan umat 

Kristen agar memastikan hak dan kewajiban yang diterima umat 

Kristen sama dengan hak dan kewajiban yang diterima pemeluk 

agama lain. Kalau ditemukan ketimpangan penerimaan hak dan 

kewajiban diantara umat Kristen dengan umat beragama lainnya, 

maka gereja mesti berani menyuarakan dan menuntut agar diperlukan 

secara sama. Contoh baik dalam hal ini ialah suara gereja harus hadir 

dalam membela kepentingan umat Kristen di tengah himpitan 

penerapan Perda-Perda Syariah. Sedangkan kalau kepentingan umat 

beragama lainnya juga mengalami hal yang sama, maka atas nama 

kepentingan bersama serta toleransi kehidupan umat beragama suara 

gereja juga harus hadir melakukan pembelaan.  

Kedua sikap tersebut merupakan nilai serta norma idealita yang 

menjadi realita obyektif yang harus diperjuangkan secara rasional 

yakni dalam rangka menegakkan kepentingan bersama dalam wadah 

rumah bersama yang bernama NKRI. Realisme aksiologi 

menempatkan nilai dan norma idealita tersebut sebagai ruang publik 
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yang dikendalikan politik akal budi. Bila mengacu kepada pandangan 

teoritik Jurgen Habermas, nilai serta norma idealita tersebut hanya 

dapat diwujudkan dalam ruang publik demokratis yang menjadi 

karakteristik dari gagasan besar “demokrasi deliberatif”, di mana 

masing-masing pihak yang berkepentingan mengimplementasikan 

kepentingannya dalam sebuah ruang yang memungkinkan terjadinya 

tindakan komunikasi antar warga dalam membincangkan berbagai 

problem yang ada.
17

 Demokrasi deliberatif tersebut sekarang 

mendapat momentumnya untuk dirayakan. Maka untuk menegakkan 

kedua sikap tersebut, jalan harus dipilih untuk menjadi tempat 

mendudukkan posisi gereja yang sesungguhnya. 

 

C. MEMILIH JALAN 

Bila melihat kembali tentang hakekat peran politik, maka paling 

tidak ada tiga kemungkinan jalan yang dapat ditempuh gereja guna 

mendudukkan posisinya dalam politik Indonesia. Pertama, gereja 

dapat terlibat langsung dan menjadi bagian penting dari proses 

modernisasi politik, pembinaan demokrasi, peningkatan partisipasi 

politik, perubahan sosial dll, yakni seperti terlibat aktif dalam 

sosialisasi pelaksanaan pemilihan umum yang jujur dan adil, memberi 

pendidikan politik kepada rakyat, berupaya menyadarkan rakyat 

tentang pentingnya partisipasi politik, dll. Intinya di sini gereja 

menjadi apa yang disebut Peter M. Haas sebagai “epistemic 

community”(komunitas epistemik) dalam politik, yaitu komunitas 

yang terbentuk berdasarkan ide-ide keilmuwan.
18

 Maksudnya gereja 

berperan sebagai sumber pencerahan dan kecerdasan bagi warga 

gereja entah bagi mereka yang hendak terjun ke dalam politik praktis 

atau sekadar ingin mendapatkan wawasan tentang politik serta hak-

hak yang mesti didapatkan selaku warga negara.  

                                                           
17

 F. Budi Hardiman, Demokrasi Deliberatif (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 

2009),14.  
18

 Purwo Santoso, “Sinergi Pengembangan Ilmu Pemerintahan dengan 

Pembaharuan Tata Pemerintahan Lokal”, dalam Monograph on Politics and 

Government Vol. 4, No. 1, 2010..., 41. 



16 
 

Selain atas dasar ide-ide keilmuwan barangkali hal lain yang 

dapat melekat pada kehadiran gereja dalam proses politik dalam 

konteks ini ialah nilai-nilai ke-Tuhanan yang dimiliki gereja yang 

dapat menjadi sarana modernisasi politik dan pendidikan politik bagi 

manusia. Nilai-nilai ke-Tuhanan termaksud ialah nilai-nilai akal budi 

yang dapat mengendalikan sikap politik serta perilaku politik. 

Sehingga di sini, gereja terlibat dalam politik bukan atas dasar 

semangat dan nafsu ingin berkuasa melainkan atas dasar akal budi 

yang mencerahkan sekaligus mencerdaskan umat dalam berpolitik. 

Contoh baik kemungkinan pertama ini ialah seperti diperlihatkan oleh 

Gereja Katolik di lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam 

proses sosialisasi Pemilu 2004 yang mendudukkan posisi gereja 

sebagai “aktor sosialisasi politik”.
19

 Dalam konteks demikian gereja 

secara kelembagaan tidak terlibat dalam kepentingan politik praktis, 

melainkan membatasi diri hanya menjadi aktor “pencerah dan 

pencerdas politik” bagi umat agar umat sebagai warga negara 

tersadarkan pemahamannya tentang hak-hak politik yang dimilikinya. 

Dengan demikian, umat menjadi tersadarkan akan pentingnya menjadi 

bagian dari proses politik entah terlibat secara aktif misalnya menjadi 

calon anggota legislatif atau calon kepala daerah atau juga terlibat 

secara pasif hanya menjadi pemilih biasa. Bahkan aktif menjadi 

anggota partai politik atau mendirikan partai politik. Mereka inilah 

yang kemudian memperjuangkan kepentingan gereja. 

Kemungkinan kedua, gereja terlibat langsung dan menjadi 

bagian penting dalam proses politik dan menjadi aktor penting pula 

dalam proses politik tersebut karena turut bermain di dalam arena 

praktik politik yang ada. Di sini alih-alih gereja menjauh dari praktik 

politik, justru gereja mendekatkan dirinya dengan pemain di dalam 

lingkaran politik yang ada seperti partai politik, calon anggota 

legislatif atau calon Kepala Daerah. Praktiknya, selain ikut 

mendukung terutama secara kelembagaan terhadap aktor politik yang 

berkontestasi, gereja juga turut mendoakan aktor tersebut di dalam 
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setiap peribadatan bahkan dalam mimbar-mimbar khotbah di gereja 

para pengkhotbah mengimbau warga jemaat untuk memilih aktor yang 

didukung gereja tersebut. Dalam konteks demikian, boleh dikata 

gereja menjadi apa yang disebut Richard S. Katz dan Peter Mair 

sebagai “anggota kartel”politik.
20

, di mana dalam konteks demikian 

gereja dirangkul atau malah mendekatkan diri dengan elit politik 

dalam sebuah proses politik, lalu atas dasar kedekatan dan dukungan 

yang diberikan gereja kelak mendapatkan imbalan berupa pengakuan 

sosial atau bantuan finansial dari elit politik yang didukung. Contoh 

baik mengenai kasus kemungkinan jalan kedua ini ialah barangkali 

seperti diperlihatkan oleh gereja-gereja Kristen Protestan baik gereja 

besar maupun gereja kecil dalam Pilcaleg maupun Pilkada di beberapa 

tempat di Indonesia dalam era reformasi ini.
21

 Di sini baik gereja 

secara kelembagaan, maupun individu umat dan pekerja gereja masuk 

jauh ke dalam arena politik praktis oleh para pejabat gereja. Entah 

baik atau tidak dari pandangan etika politik Kristen, di sini gereja mau 

tidak mau bermain agar kelak ketika kontestannya menang, beberapa 

kepentingan gereja akan terlindungi.  

Kemungkinan ketiga, gereja memerankan diri menjadi seperti 

apa yang diingatkan Paulus agar orang Kristen di Roma tidak 

terpancing masuk ke dalamnya yaitu “gerakan askese” (apolitik) dari 

proses pembangunan politik yang ada karena menganggap hal-hal 

yang bersifat duniawi seperti politik adalah dosa dan harus dihindari.
22

 

Kemungkinan jalan ketiga ini ialah jalan yang sama sekali jauh 

bersimpang dari jalan pertama dan kedua di atas di mana di sini gereja 

memilih menjauh dari aktivitas politik sistem apapun. Dengan 

memilih jalan ini gereja konsisten memahami panggilan esensialnya 
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hadir ke dalam dunia dan ke tengah umat manusia yaitu dalam rangka 

melayani kepentingan umat agar berelasi dengan Tuhan secara baik. 

Dalam konteks demikian, tekad gereja menjauhkan diri dari arus 

politik dalam rangka menjaga agar fokus pelayanan kepada Tuhan 

tidak terbagi. Tetapi yang dilupakan oleh jalan ketiga ini ialah bahwa 

kehidupan manusia di tengah dunia ini juga tidak lepas dari relasi 

horizontal dengan sesama umat manusia secara universal, sehingga 

untuk memperjuangkan relasi yang bersifat horizontal tersebut umat 

Kristen dan gereja khususnya harus ambil bagian dalam arus politik 

yang sedang mengalir. Akan tetapi bagi penganut jalan ini, sungguh 

sulit mengubah tradisi tersebut, sehingga sampai hari ini terdapat 

gereja yang bersikap apolitik. 

Ketiga jalan tersebut sama baiknya bila dipandang dari sisi 

masing-masing, dan justru terjadi pertentangan serta perdebatan 

manakala dipandang dari sisi yang berbeda. Kemungkinan jalan 

pertama, jauh lebih realistis dalam mendudukkan posisi gereja dalam 

proses pembangunan politik Indonesia di masa kini dan masa 

mendatang. Ini mengingat gereja adalah lembaga sakral yang tidak 

boleh begitu saja “dijual” dan “disanding” dengan dan atas 

kepentingan politik apapun serta dalam kondisi apapun. Biarlah umat 

yang menempuh jalan politiknya sendiri-sendiri. Menjadi tugas dan 

kewajiban gereja untuk memberikan pendidikan, pencerahan serta 

pencerdasan politik yang baik kepada umat. Gereja menjalankan peran 

sebagai “epistemic community”, di mana peran gereja sebagai 

pengendali politik dengan menggunakan akal budi. Umat, termasuk 

pekerja gereja seperti pendeta, penatua dan diakon dipersilahkan 

memilih jalan politiknya sendiri. Hanya saja, kalau jalan politik 

praktis ditempuh umat, maka identitas kegerejaan berupa simbol-

simbol suci seperti, ayat-ayat kitab suci, lambang salib, mimbar 

khotbah tidak boleh digunakan sebagai sarana politik. 

 

PENUTUP 

Merelasikan kepentingan gereja dan kepentingan politik 

sekaligus dalam sebuah masyarakat terbuka yang menjalankan 

demokrasi deliberatif sungguh sebuah pekerjaan yang tidak mudah, 
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sebab akan ada kontradiksi pemikiran di dalamnya. Dalil-dalil politik 

gereja cukup memberi gambaran betapa penting dan strategisnya 

peran gereja dalam proses politik dewasa ini di Indonesia. Sementara 

sudut pandang realisme paling tidak melihat dua sikap yang dapat 

dimainkan gereja yakni sikap vertikal dan sikap horizontal. Sikap 

vertikal menghendaki gereja berhadap-hadapan dengan negara dalam 

memperjuangkan kepentingan umat, sikap ini mutlak dilakukan 

mengingat negara adalah “institusi ilahi” dengan kuasa yang datang 

dari Tuhan, di mana Tuhan menciptakan negara dalam rangka 

menjalankan fungsi menciptakan keadilan, perlindungan, dan 

pelayanan publik.
23

 Melalui negara, gereja dapat menuntut hak-hak 

internalnya agar negara memperlakukan umat Kristen sama seperti 

umat beragama lainnya, serta menjamin kebebasan beragama 

sebagaimana diamanatkan konstitusi. Sementara sikap horizontal 

menghendaki gereja berhadap-hadapan dengan umat beragama serta 

institusi agama lain. Sikap ini juga tidak kalah penting guna merebut 

sumber daya yang tersedia seperti sumber daya politik, sumber daya 

ekonomi termasuk sumber daya umat. Hanya di sini kepentingan 

internal dan kepentingan eksternal gereja dapat diperjuangkan 

sekaligus. Ini dilakukan guna memupuk relasi gereja dengan umat dan 

institusi agama lain agar dapat menjalani kehidupan keagamaan secara 

adil dan jujur. 

Untuk mewujudkan kedua sikap tersebut baik sekaligus 

bersamaan atau secara terpisah, gereja harus memilih jalan sendiri 

atau bisa juga ikut arus utama yang sudah mengalir. Jalan tersebut bisa 

menjadi semacam “epistemic community”, “anggota kartel politik” 

atau juga “gerakan askese”. Dua jalan pertama bisa dijalani sekaligus 

secara bersamaan atau bisa juga secara terpisah, sementara jalan 

ketiga memilih bersimpang dengan dua jalan pertama sehingga hanya 

bisa ditempuh sendiri. Sekarang negara Indonesia pasca Orde Baru 

sedang merayakan pembangunan politik yang meriah yang memberi 

ruang kepada siapapun untuk terlibat masuk aktif dan partisipatif di 
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 Bdk., Siun Jarias. “Merajut Pemikiran, Sikap, dan Tindakan Umat Kristiani 

di Pemilu Kepala Daerah Kabupaten/Kota 2012-2013 di Kalimantan Tengah”, 

Makalah, Diskusi DPD GAMKI Kalimantan Tengah, Palangka Raya 5 Mei 2012.  
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dalamnya. Kebanyakan elemen masyarakat yang sadar politik di 

negeri ini, termasuk sebagian gereja dan umat Kristen menempuh 

jalan kedua. Tetapi apapun peran politik yang dimainkan gereja, 

rumus atau konsep apapun yang diambil, mestilah tetap menjaga 

kesucian dan kesakralan gereja selaku institusi keagamaan. Di lain 

pihak gereja mesti juga menjadi kekuatan politik keagamaan alternatif 

yang dapat memainkan peran politik penting dalam dinamika politik 

lokal maupun nasional. Kekuatan politik keagamaan gereja, dengan 

kekuatan utama pada sumber daya umat, dapat membuat gereja 

berperan strategis sebagaimana kekuatan-kekuatan politik lainnya 

seperti birokrasi, ormas, LSM, militer, mahasiswa, birokrasi, dan 

partai politik.  
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PENDETA PROFESIONAL 
Oleh Tulus To’u

1
 

 

 

Abstrak 

Pendeta, merupakan jabatan panggilan, pilihan dan ketetapan 

Tuhan. Maka, ia luhur, mulia, suci dan sakral. Sebab itu, ia merupakan 

satu profesi istimewa, yang dilakukan dan dikerjakan secara baik dan 

terbaik serta profesional. Bukan amatiran. Profesi yang dilakukan  

secara profesional memiliki dasar Alkitab yang cukup kuat. Dalam 

tugas-tugas dan tanggung jawabnya serta posisi sebagai pemimpin 

jemaat, maka ia memerlukan karakter yang unggul. Injil Kristus itu 

maha bahagia, maka melayaniNya juga maha bahagia. 
 

Keyword: Pendeta, Panggilan, Profesi, Profesional, Karakter unggul, 

Gagasan Alkitabiah. 
  

 

 

PENDAHULUAN 

 

               Pendeta, seorang pendeta, siapa dia? Kadang-kadang 

menjadi polemik dan pro-contra dalam kehidupan berjemaat. Ada 

yang menghargai dan menghormatinya cukup tinggi. Karena ia hidup 

baik, sederhana, memberi layanan yang memadai,  mampu  

mengembangkan relasi dan komunikasi yang baik dengan warga 

jemaatnya. Jabatannya,  yang dianggap sakral, datang dari Tuhan. 

Sebab itu, dalam segala kesederhanaan dan keterbatasannya, tetap 

dihargai. 

                                                           
1
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              Akan tetapi dapat terjadi, ada yang  mengkritiknya dengan 

cukup kuat dan sangat tajam, bahkan mungkin sampai berbicara tidak 

nyaman. Ada yang marah kepadanya, ada yang kecewa kepadanya, 

mungkin ada yang sakit hati dan dendam kepadanya? Karena  layanan 

yang mengecewakan, kurang memberi perhatian kepada warga 

jemaatnya. Kemampuan berelasi yang rendah, sehingga jauh dari 

warga jemaat. Perilaku yang kurang mencerminkan sebagai 

pemimpin, padahal jabatannya dinilai sakral. Perilaku yang tidak 

sesuai dengan yang dikhotbahkannya, “lain di bibir, lain di hati dan di 

perbuatan.”  Melaksanakan tugas layanan secara amatiran, kurang 

terencana, hanya berdasarkan rutinitas dan jadwal, dan bahkan kurang 

profesional. Sehingga hasilnya jauh dari harapan. 
               Terlepas dari keterbatasan dan kekurangannya, pendeta, tetap 

dibutuhkan dalam tatatanan sosial kemasyarakatan. Dalam lembaga 

rohani, sangat dibutuhkan, karena ia ikut menata kehidupan 

spiritualitas umatnya. Sebab itu, pendeta selalu ditunggu dan 

diharapkan kedatangannya dalam berbagai acara spiritualitas umatnya 

dan lembaganya. Ia ditunggu  dalam dukacita dan kesusahan. Ia 

ditunggu dalam pesta syukur dan pernikahan. Ia ditunggu dalam 

berbagai ibadah minggu dan keluarga. Ia ditunggu dalam lawatan-

lawatan yang menggembalakan. Mereka menunggu layanan Firman 

yang kreatif, dinamis, segar, meneguhkan, memotivasi, optimis, 

berpengharapan, peringatan, teguran, nasihat, dan panggilan untuk 

bertobat. Sehingga kehadirannya ditunggu dan diharapkan oleh 

berbagai  pihak. 

              Pendeta, dihargai, dihormati, jabatan terhormat, jabatan yang 

sakral, baik di mata Tuhan maupun di mata banyak pihak serta banyak 

orang. Oleh sebab itu, sangat diharapkan     pendeta juga berpersepsi 

demikian. Sehingga, ia  mengembangkan hidup sebaik-baiknya, 

berperilaku sesuai dengan posisi itu. Sebagai pemimpin, ia  

meminimalkan kekurangannya, mengoptimalkan keteladanan diri. 

Mengembangkan karya, kerja dan kinerja yang profesional, sehingga 

menjadi pendeta profesional, bukan pendeta amatiran. Tulisan ini, 

mau melengkapi  tulisan artikel  saya, “Guru Jemaat Profesional.” 
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A. PROFESIONAL 

1. Pemahaman        

Seorang  pendeta adalah seorang yang mestinya profesional. 

Karena jabatan pendeta adalah jabatan profesional. Sebuah profesi, 

yang istimewa dan sakral tentunya. Sebab jabatan itu bukan datang 

dengan sendirinya oleh dirinya sendiri. Akan tetapi diyakini ada 

campur tangan Tuhan Allah yang memberi dan mempercayakannya. Ia 

terwujud melalui proses dan jalan yang cukup panjang, yakni sebuah 

proses panggilan diri. Panggilan merespon suara Tuhan Allah dalam 

batin dan perenungan diri. Oleh sebab itu, jabatan ini tidak layak bila 

dilakoni secara amatiran, seadanya, sejadinya, tidak dengan hati dan 

tidak profesional. Panggilan itu, atau jabatan panggilan itu mesti 

dilakoni, dijalankan, dikerjakan, dilaksanakan  dengan sebaik-baiknya, 

memberi yang terbaik (giving my best), melakukan yang terbaik  (to 

do my best), karena didedikasikan untuk Tuhan dan dalam nama 

Tuhan Yesus  Kristus. Sebab itu tidak boleh main-main, harus 

dilaksanakan secara profesional. Apa, bagaimana  profesional itu ? 

Mengikuti rumusan saya dalam artikel, “Guru Jemaat Profesional”, 

yaitu: 
Seorang  profesional adalah orang yang berusaha,  bekerja, 

berjuang melakukan kegiatan-kegiatan  dalam hidupnya untuk 

mencapai  satu hasil yang baik, optimal  dan berkualitas.  Kegiatan, 

kerja, karya, usaha dan perjuangan itu, sesuai dengan bidang profesi 

yang digelutinya. Hal itu menjadi dan  merupakan sumber penghasilan 

bagi kepentingan, kelangsungan, kesejahteraan dan kebahagiaan 

hidupnya. Untuk mencapai hasil yang baik dan berkualitas itu, 

seorang profesional memerlukan pengetahuan, kecakapan, 

kemampuan,   keterampilan dan sikap hidup konstruktif. Agar 

terbentuk dan terjadi peningkatan pengetahuan, kecakapan, 

kemampuan, keterampilan dan sikap hidup tersebut, seorang 
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profesional memerlukan pendidikan, pelatihan dan upaya-upaya 

pengembangan diri sesuai dengan bidang profesinya.
2
 

 

2. Indikator profesional   

        Indikator seorang profesional, mengikuti apa yang saya tulis di  

“Guru Jemaat Profesional” yang dibagi menjadi:
3
 

a. Memahami diri: 
1). Memahami diri sebagai pribadi yang berpotensi dan terlatih. 2). 

Menjadi orang yang ikut memelihara pengetahuan dan kebudayaan. 

3). Menjadi orang yang melaksanakan ketertiban dan disipilin. 

4).Menjadi orang yang mentaati etika profesi  bidangnya. 5). Memiliki 

otoritas dan wibawa melalui kinerja dan teladan hidup konstruktif.    

b.Pengetahuan dan keterampilan: 
6).Memahami dan menguasai bidang keakhlian  dan bagian yang 

dikerjakannya. 7). Memahami bahan dan konsep-konsep  bidang  

kerjanya.  8). Kreatif dalam mengembangkan   dan melaksanakan 

tugas bagiannya. 9). Terampil  mengaplikasikan pengetahuannya.     

c. Pengembangan diri: 
10). Berusaha untuk maju dan berkembang dalam bidang dan  

keilmuannya. 11). Keterandalan dalam  memberi layanan.     

d. Layanan dan penghargaan:   
12).Mengutamakan tugas profesinya. 13). Mendahulukan kepentingan 

orang yang dilayani. 14). Layanan berkualitas, karena profesional,  

mendapat penghargaan dari masyarakat. 

e. Totalitas 
      Manusia secara filosofi, memiliki aspek-aspek cita, rasa dan karsa. 

Cita mengandung aspek akal, pikiran, kecerdasan, kepandaian, 

kepintaran, daya cipta, kreativitas,  intelektual, pengetahuan dan 

keterampilan. Rasa mengandung  aspek  hati, perasaan, kemampuan 

melihat dan merasakan  keindahan, kenyamanan, kesenangan,  

kegembiraan, sukacita, penderitaan, kesengsaraan, ketakutan, 

                                                           
2
 Tulus Tu’u, “Guru Jemaat Profesional” Dalam Tim Penyusun, Pambelum: 

Jurnal Teologi Kontekstual, Vol 6, No 2, Des. 2016 (Banjarmasin: Unit Publikasi 

Informasi STT GKE, 2016), 94-135. 
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keberanian, kekuatan, keteguhan, ketabahan dan kesabaran.  

Sedangkan karsa mengandung aspek  inisiatif,  keinginan, kemauan, 

tekad, semangat,  daya juang, kerja, karya, perbuatan, perilaku dan 

hidup. Ketiga aspek cita, rasa dan karsa, merupakan satu kesatuan 

yang  terkait satu dengan yang lainnya. Ia sebagai satu totalitas. 

      Manusia dilihat secara psikologis, memiliki aspek tubuh, jiwa dan 

mental. Tubuh meliputi seluruh aspek jasmaniah dengan segala indera 

yang menyertainya. Jiwa meliputi seluruh aspek batiniah dan perasaan 

yang ada dalam diri seseorang, tersimpan dan tersembunyi di dalam 

dirinya. Ia baru tampak dan keluar kedengaran dan kelihatan ketika 

orang berbicara dan berbuat serta berperilaku. Jiwanya, selalu terkait, 

berpengaruh, berakibat dan tampak pada irama dan getaran kata-kata, 

perilaku dan perbuatannya. Sedangkan mental, meliputi aspek 

intelektual, pengetahuan, kecerdasan  dan  kognitif  seseorang. Ketiga  

aspek tubuh, jiwa dan mental, sama  dengan cita, rasa dan karsa, yang 

merupakan satu kesatuan yang terkait dan saling berpengaruh satu 

dengan yang lainnya. 

      Manusia secara spiritualitas memiliki aspek tubuh, jiwa dan roh. 

Tubuh adalah bagian diri manusia  lingkaran  paling luar. Sedangkan  

jiwa, bagian diri  manusia  lingkaran dalam bagian kedua. Terakhir, 

roh adalah bagian  diri  manusia  lingkaran paling dalam. Roh ini  

adalah bagian terdalam diri manusia, di mana Tuhan Allah dapat hadir 

dan bertahta.
4
  Jiwa ini senantiasa butuh dikenyangkan dan disegarkan 

melalui  kegiatan-kegiatan spiritual. “Manusia hidup bukan hanya dari 

roti saja, tetapi juga dari setiap Firman yang keluar dari mulut Allah” 

(Mat  4:4). 

      Seorang profesional, senantiasa mengembangkan kehidupannya, 

karya-karyanya, kerja dan layanannya secara totalitas. Dia tidak 

memberi diri dalam kerja dan karyanya dengan hanya  setengah hati, 

sebagian dirinya, tetapi  totalitas dengan seluruh jiwa, raga, hati, rasa, 

karsa, cita, mental, roh,  dengan segala potensi yang ada dan 
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 B.S. Sidjabat, Mengajar Secara Profesional (Bandung: Kalam Hidup, 2011), 

87. 
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menyertainya. Mengabdi, berkarya, bekerja dengan totalitas dirinya. 

Dengan totalitas diri inilah, maka kerja dan karya yang akan 

dihasilkan memberi peluang capaian maksimal dan optimal. Karena 

telah mengarahkan diri ke depan, lalu mengerahkan seluruh potensi, 

dan berlari-lari  kepada tujuan untuk mencapai hadiah sorgawi dalam 

Kristus Yesus.  Mengakhiri pertandingan dengan baik, mencapai garis 

akhir, dan tersedia mahkota kebenaran yang disediakan oleh Tuhan, 

pada saat kedatanganNya kelak. 

 

 

f. Harga diri 
      Boleh jadi ada yang beranggapan harga dirinya  terletak pada dan 

ketika  orang-orang mencapai hasil dan memiliki harta benda, 

kekayaan, jabatan  dan kekuasaan. Kita tidak dapat memungkiri hal 

demikian. Sebab manusia cenderung dipengaruhi penilaiannya oleh 

apa yang dilihat  matanya dan didengar telinganya. Sehingga orang 

dihargai dan merasa berharga, ketika  dari hasil kerjanya, ia 

memperoleh hasil yang banyak dan besar, berupa  harta benda, rumah  

yang bagus, kendaraan  yang bagus, uang yang banyak, jabatan yang  

bagus.
5
 Orang dinilai sukses, berhasil,  dalam usaha dan kerjanya, 

ketika ia dapat memiliki hal-hal tersebut. Orang dinilai gagal, bila 

hidupnya hanya berada pada garis standar hidup, cukup sandang, 

papan dan pangan. Sehingga tidak heran, orang lalu berlomba-lomba  

mencari dan mengejar hal tersebut dengan berbagai cara, apapun 

caranya, yang penting  dapat banyak dan berhasil mengumpulkan 

banyak. Di sana ada kenikmatan. Kenikmatan adalah kebahagiaan. 

Inilah kebahagiaan pengaruh dan konsep  paham hedonisme.
6
 

     Seorang profesional, ia membutuhkan kesuksesan, keberhasilan, 

mendapat uang  yang cukup bahkan lebih banyak, harta benda, alat-

alat transfortasi yang bagus, rumah yang cukup bagus, jabatan yang 

                                                           
5
 Yakob Tomatala, Mastering  Planning (Jakarta: YT Leadership Foundation, 

2004), 2-6. 
6

 www.google.co.id/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-

8#q=hedonisme 



29 
 

bagus, dan kuasa. Akan tetapi, semua itu diperolehnya melalui usaha 

dan kerja kerasnya. Melatih dan memantapkan profesionalitasnya. 

Seorang profesional pantang melakukan hal-hal yang akan menodai 

dan menistakan profesinya, hanya sekedar untuk memperoleh sukses  

yang semu,  rapuh dan memperdayanya. Bila hal itu dilakukannya, 

maka  hanya selangkah dan sesaat lagi  ia akan mengalami keruntuhan 

hidupnya. Dia tidak akan berharga lagi, tidak dihargai dan dihormati 

lagi, semua sudah berlalu dan lewat, nama baik hanya tinggal 

kenangan masa lalu (bandingkan  I Tim 6:9-10; Ams 16:18). 

      Bagi seorang profesional, nama baik, harga diri, dihormati dan 

dikenal oleh banyak orang,   merupakan buah, hasil, akibat, pengaruh, 

dampak dan bukti  capaian sebuah prestasi.  Ketika gemblengan diri, 

kerja keras, upaya mengembamgkan diri, pembaharuan diri 

berkelanjutan,  melakukan yang terbaik, memberikan  yang terbaik, 

mencapai goal  yang ada di depan dengan kinerja maksimal dan 

optimal. Ketika semua itu memberi hasil dan capaian yang  baik, 

maka ia akan membawa dampak dan pengaruh sosial dan ekonomi 

yang baik. Di sana sang profesional akan dihargai dan dihormati oleh 

sesamanya. Prestasi adalah hasil jerih juang, hasil titik-titik dan 

cucuran keringat, bahkan titik-titik dan deraian air mata.                

       Kata teman SMP saya dulu, dalam bahasa Inggris, “No gain, 

without  pain,” katanya. Kira-kira maksudnya, tidak ada sebuah hasil, 

prestasi, sukses, tanpa usaha dan perjuangan yang amat keras, bahkan 

sampai menderita dalam jerih juang. Kalau dalam ungkapan 

Pemazmur, luar biasa mempesona, ”Orang-orang yang menabur 

dengan mencucurkan air mata, akan menuai dengan bersorak-sorai. 

Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, 

pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya,” 

(Maz 126: 5-6). Sungguh luar biasa dan mengagumkan, janji bagi 

profesional. 

 

f. Terus menempa diri dan belajar 

        Seorang profesional dalam dunia  olah raga, upaya dan usaha  

dalam  hidupnya sangat jelas. Untuk mencapai ujung jalan sukses dan 

keberhasilan, maka ia akan melewati proses dan tahapan yang sangat 
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keras dan panjang. Tidak ada jalan yang mudah dan gampang. Tidak 

ada jalan pintas yang mudah untuk diraih. Semuanya melalui 

pendidikan dan latihan serta gemblengan oleh pelatih yang bekualitas. 

Ada latihan yang terencana dan berkelanjutan. Latihan  fisik, mental 

dan  strategi  yang mesti dilahap tiap-tiap hari. Latihan  dan 

gemblengan berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan dan 

bertahun-tahun.   Semuanya dilakukan dalam disiplin diri yang kuat, 

untuk mencapai hasil dan prestasi olah raga, yang mengharunkamkan 

nama diri dan bangsanya.   

        Beberapa atlit nasional kita yang berhasil menjadi juara bulu 

tangkis tingkat dunia, All England 2014, yang mengharumkan nama 

bangsa. Ketika Liliana/Tantowi, ganda campuran,  3X juara.  Hendra 

Setiawan/ Muhamad Ahsan, juara ganda putra,  mereka tampil  dalam 

Talk Show Metro TV, 12 Maret 2014. Ini motto dan prinsip hidup 

mereka, kunci mental juara mereka. Mereka mengatakan beberapa hal 

yang menjadi kunci sukses mereka sebagai atlit nasional. Dalam 

rumusan saya, B-5:  1. Berlatih. Berlatih bidang profesi mereka; 2. 

Berusaha. Ada upaya-upaya dilakukan dalam latihan dan 

pertandingan. 3. Berjuang. Saat berlatih dan bertanding, mesti 

berjuang habis-habisan. 4. Berdoa. Upaya manusia mesti dilengkapi 

kepasrahan ke dalam berkat Tuhan. 5. Berhasil. Sebagai buah dan 

hasil semua upaya itu.
7
   

        Dalam acara lain di Metro TV acara Mata Najwa,  4 Mei 2014. 

Ada tujuh kunci Sukses, yakni: 1. Belajar. Kita mesti belajar bidang 

yang kita geluti. Sehingga kita memahami dengan lebih baik.  2. 

Berani. Berani, lebih berani, mengatakan baik adalah baik, buruk 

adalah buruk. 3. Mendaki / berjalan naik. Jalan datar dan menurun itu 

mudah. Tetapi jalan naik, mendaki itu berat. Agar berhasil, perlu 

berjuang. 4. Memberi yang terbaik. Memberi yang terbaik, jadi orang 

terbaik, agar berdayaguna. 5. Berjuang dan bekerja keras. Tidak ada 

hasil yang baik, tanpa berjuang dan bekerja keras.  6. Berdoa, doa ibu, 

dengar ibu.  Perlu dengar Ibu, Doa Ibu, dan juga berdoa. 7. Nasihat 

orang tua. Mendengar nasihat orang tua, iangat pesan mereka, 
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 Talk Show,    Metro TV,  12 Maret 2014. 
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melakukan pesan-pesan mereka.
8
 Sebagai pendeta profesional, perlu 

belajar dari model, gaya, cara, prinsip, motto dan semangat orang-

orang hebat itu. 
        Dalam satu pelatihan bisnis, saya mendapatkan kata-kata Bijak 

“Kalau engkau ingin sukses, belajarlah pada orang-orang sukses. Apa 

yang orang sukses lakukan, lakukanlah itu. Kalau tidak, engkau akan 

jadi pecundang.” Jadi, kalau ada pembelajar sukses, belajarlah pada 

mereka. Kalau ada pengkhotbah sukses, belajarlah pada mereka. 

Kalau ada pemimpin jemaat sukses, belajar pada mereka. Kalau ada 

pendeta sukses, belajarlah pada mereka. Belajarlah dan carilah 

inspirasi dari orang-orang yang sudah lebih dahulu berhasil. 

 

B. GAGASAN  ALKITABIAH 

        Seorang yang  mengembangkan kualitas hidup profesional paling 

tidak ia adalah orang yang berusaha, bekerja, berjuang melakukan 

kegiatan-kegiatan  dalam hidupnya untuk mencapai  satu hasil yang 

baik, optimal  dan berkualitas. Kegiatan, kerja, karya, usaha dan 

perjuangan itu, sesuai dengan bidang profesi yang digelutinya. Hal itu 

menjadi sumber penghasilan bagi kepentingan, kelangsungan, 

kesejahteraan dan kebahagiaan hidupnya. 

       Gagasan dan pemahaman dasar dan inti sari sebuah 

profesionalitas tersebut,  kita hubungkan dengan konsep Alkitab. Kita 

memilih beberapa ayat Alkitab, yang kita pikir di dalamnya  ada  arti,  

makna,  serta pesan  yang  mengandung aspek-aspek  yang 

profesional.  Ayat-ayat itu, kita dalami dari pengalaman, daya logika 

dan rasional serta melihat pendapat beberapa penulis. 

 

1. Wahyu 2:10 C  Belajar sepanjang hayat 

       “Hendaklah engkau setia sampai mati, dan Aku akan 

mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan.” Hidup beriman 

kepada Tuhan penuh tantangan dan ujian. Apalagi ketika iman 

dipraktikkan dalam hidup jujur, adil, benar, suci dan lurus. Hal itu 

dilakukan karena ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Maka, karena 
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ikut Tuhan dan Nama Tuhan, keadaan semakin tidak mudah. Ada 

pihak-pihak dari dunia yang akan menentang, melawan memusuhi dan 

membenci. Dalam keadaan itu, pesan Tuhan kuat sekali: 'hendaklah 

engkau  setia sampai mati' (SSM); 'setia sampai akhir' (SSA). Harga 

komitmen tersebut: ada janji  mahkota kehidupan yang akan 

dikaruniakan kepadamu! 
        Menurut Thomas Groome, kehidupan beriman sebagai 

pengalaman nyata. Bukan satu ilusi, halusinasi, lamunan dan janji 

kosong. Karena itu, iman bisa diartikan seperti berikut: 1. Iman itu 

sebagai kepercayaan (believing) yang logis rasional, dapat dipelajari 

ajaran dan doktrinnya; lalu, 2. Iman sebagai keyakinan (trusting), 

yakni Yesus Kristus telah menyelamatkan, maka perlu setia, kasih, dan 

pasrah; kemudian, 3. Iman  sebagai tindakan (doing): iman sebagai 

pelaksanaan kehendak Allah dalam ketaatan dan kesetiaan, dalam 

perilaku dan perbuatan hidup sehari-hari. Tuhan dapat diandalkan 

dalam hidup.
9
 

Berdasarkan hal-hal itu, maka tugas pendidikan iman itu 

berlipatganda: 1. Membimbing orang bertumbuh dan berkembang 

spiritualitas. 2. Menolong orang mempertahankan dan memperdalam 

hubungan dan persahabatan dengan sesama. 3. Menolong orang 

bersikap, bertindak, berbuat sesuai nilai-nilai Kerajaan Allah. 4. 

Beriman adalah proses perkembangan seumur hidup, seiring dengan 

tahapan dan kebutuhan dalam  perkembangan manusia. 
10

 
      Iman seorang profesional mendorongnya mengembangkan dan 

meningkatkan secara berkelanjutan spiritualitasnya. Melakukan 

perbaikan kualitas hidup, karya dan kerja secara berkelanjutan. Sebab 

beriman adalah setia sampai mati, setia sampai akhir, ia adalah proses 

sepanjang hayat, sebagaimana pendidikan juga adalah proses 

sepanjang hayat, bisa dikatakan iman adalah long life education. 
 

2.Amsal 1: 3,5,7  Dayaguna ilmu pengetahuan 
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      “Menerima didikan  yang menjadikan pandai .. untuk memberikan 

kecerdasan ... dan pengetahuan .. baiklah orang bijak mendengar dan 

menambah ilmu... takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan.” 

Tuhan Allah, maha kuasa, maha tahu, maha mengerti, maha melihat,  

maha pencipta, maha cerdas, keputusanNya tidak terselidiki, jalan-

jalanNya  tidak terselami, manusia  tidak dapat menyelami pekerjaan 

yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Alam semesta 

merupakan hasil karya cipta maha cerdas. Tidak tertandingi 

kecerdasanNya. Ilmu menciptaNya luar biasa ajaib, dengan cara 

creatio ex nihilo, mencipta dari tidak ada menjadi ada. Hasil 

ciptaanNya sungguh cerdas kreative, sehingga membuat kita, ketika di 

puncak gunung, di tepi pantai, muncul decak kagum, dunia yang 

cantik nan indah cemerlang gemerlap. Di balik semua itu, ada Tangan, 

Kuasa, Kekuatan, Pikiran Cerdas,  Tuhan Allah. Sebab itu, 

pengetahuan ada dan bersumber padaNya. Maka, takut akan Tuhan 

adalah permulaan pengetahuan. 
      Kepada yang takut akan Tuhan, akan dibuka dan diberikan 

pengetahuan. Dalam takut akan Tuhan, maka pengetahuan akan 

didayagunakan bagi pengabdian  untuk kemajuan dan kesejahteraan 

manusia. Tanpa takut akan Tuhan, maka ilmu pengetahuan akan  

disalahgunakan, membawa akibat buruk dan membinasakan sesama 

manusia,  seperti senjata-senjata dalam peperangan. Atau 

disalahgunakan dalam eksploitasi hutan, tambang,  pencemaran air 

sungai, danau, laut dan   polusi udara.
11

 Ilmu pengetahuan tanpa takut 

akan Tuhan juga dapat disalahgunakan bagi kepentingan, keuntungan 

dan kekayaan diri sendiri, dengan mengorbankan dan memeras orang 

lain. 
      Pendidikan memberi peluang dan kesempatan orang menjadi 

pandai, cerdas dan berilmu pengetahuan. Sebab itu, seorang bijak, 

seorang profesional, dipanggil untuk mendengar melalui membaca, 

melihat melalui mata,  mendengar melalui telinga.  Belajar dari orang-

orang lain. Menggali dan mencari sendiri, secara otodidak, atau secara 

terencana dan terstruktur, sehingga menemukan dan memiliki ilmu 
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pengetahuan. Karena pendidikan, pembelajaran, pemilikan dan 

penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan, telah terbukti dan 

nyata mampu mengubah kehidupan seseorang. Karena pendidikan, 

maka seseorang, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara menjadi 

berubah, maju, sejahtera dan terhormat. Orang yang terdidik, 

berpendidikan, berketerampilan, maka hal itu akan memberi pengaruh 

sosial dan ekonomi baginya dan keluarganya. Ia dihormati, dihargai, 

maju dan sejahtera.  Karena ada yang disebut: circle and result of 

education.
12 

 

 

3.Amsal 19: 20  Menyiapkan masa depan 

       “Dengarlah nasihat dan terimalah didikan, sehingga engkau 

menjadi bijak di masa depan.” Manusia makhluk yang memiliki 

berbagai potensi yang diberikan oleh Tuhan Allah. Ada banyak hal 

yang istimewa yang dimilikinya. Akan tetapi, sekuat, sepandai, 

secerdas dan semampunya sebagai manusia. Ia tetap sebagai makhluk 

terbatas dalam akal, pikiran, perasaan, penglihatan, pandangan, 

jangkauan dan prediksi. Banyak hal yang dapat dilakukannya, akan 

tetapi banyak hal juga yang tidak mampu dilakukannya. 

        Dengan kemampuan akal pikiran, manusia dapat membuat 

berbagai rencana dan program. Tetapi, manusia berencana, Tuhan 

yang kuasa. Maksudnya, hari esok adalah mistery, apa yang akan  

terjadi besok dan seterusnya, tetaplah menjadi rahasia bagi manusia. 

Manusia tidak memiliki kemampuan  untuk memastikan dan 

memegang peristiwa-peristiwa esok dan seterusnya. Sebab itu, banyak 

peristiwa yang terjadi  dalam hidup manusia, di luar harapan dan 

rencananya. Ada suka, ada duka. Ada manis, ada pahit. ada tawa, ada 

tangis. Ada sukses, ada gagal. Ada untung, ada malang. Hari esok 

tidak ada yang pasti; yang dapat memastikan dan memegang mistery 

hari esok, hanyalah Tuhan Allah satu-satu. Kunci  mistery hari esok, 
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ada di tangan Tuhan. Hanya Dia yang dapat menutup dan 

membukanya. 
       Meskipun demikian, manusia boleh berencana untuk membangun 

masa depannya. Berencana dalam rancangan Tuhan. Sebab rancangan 

Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan hari depan penuh 

harapan. Oleh karena juga, keadaan hari ini, tidak lepas oleh apa yang 

kita lakukan  pada hari-hari yang lalu dan lampau. Sedangkan yang 

kita lakukan hari ini, masa sekarang, akan menentukan keadaan kita 

yang akan datang. Peristiwa hidup manusia selalu ada dalam tiga 

dimensi yang saling terkait. Waktu yang lalu menjadikan hari ini, hari 

ini menjadikan hari yang akan datang. Keputusan yang lalu membuat 

keadaan hari ini. Keputusan hari ini, menentukan keadaan yang akan 

datang. Orang yang menulis rencana program ke depan adalah orang 

yang telah menulis sejarah masa depan yang akan datang.
13 

        Seorang profesional yang bijak, semestinya merencanakan hari 

depan yang baik,  hari depan penuh harapan  dan damai sejahtera. 

Masa depan perlu dikelola dengan bijak. Untuk itu, ia perlu menerima 

nasihat dan didikan. Artinya pemikiran orang-orang bijak, pendidikan 

dari orang-orang terdidik, perlu dicari, dipelajari, didalami, digali, 

dipahami dan dimengerti. Nasihat dan pendidikan itu, 

memampukannya merencanakan masa depan yang baik. Tanpa 

mendengarkan nasihat dan pendidikan, maka masa depan, hari depan 

akan tidak menentu, tidak jelas. Kata orang dalam bahasa gaul, 

“Madesu,” masa depan suram. Dalam  pengalaman sekitar kita, kita 

dapat melihat orang-orang yang salah mengelola masa depan dan 

tidak bijak mengelola masa depan. Sehingga hidupnya berantakan, 

suram, menderita, sengsara, rumah tangga kurang bahagia, karier 

kurang optimal, masa pensiun kurang dapat  dinikmati. 

 

4. Amsal 22:6 Setia sepanjang hayat 
        “Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka 

pada masa tuanyapun ia tidak akan menyimpang dari pada jalan itu.” 
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Seorang anak lahir ibarat kertas putih, tabularasa, bagi istilah John 

Locke. Agar ia, anak, bertumbuh sehat, wajar, normal, dan baik, maka 

ia memerlukan lingkungan yang terdidik dan lingkungan yang 

mendidiknya. Dengan demikian, seorang anak memerlukan 

pendidikan, pembelajaran dan sekolah. Pendidikan itulah yang akan 

membentuk perilaku, sikap dan kehidupannya  yang baik. Sehingga 

kertas putih tadi diisi dengan tulisan-tulisan yang indah dan baik 

dengan tinta emas yang berkualitas. Kalau lingkungannya tidak 

memberikan pendidikan, lingkungan yang suasana mendidik dan 

membelajarkan, maka sikap, perilaku dan hidupnya, ibarat kertas 

putih yang diisi dengan coretan-coretan yang buruk. Akan muncul 

sikap, perilaku dan hidup yang mengganggu  dan membebani banyak 

orang.
14

   

       Pendidikan sangat  penting bagi anak-anak dan orang-orang 

muda.  Pendidikan yang dimaksud Amsal adalah pendidikan yang 

sesuai tahapan usia, sesuai kebutuhan dan keadaan kesiapan belajar, 

tema dan metode pembelajaran yang cocok. Bila strategi yang 

direncanakan itu sesuai dan patut bagi mereka. Maka pembelajaran itu 

akan melesat masuk sampai ke kedalaman batin terdalamnya. 

Mengesankan hatinya, menyentuh sanubarinya, menyenangkan  

perasaannya. Sehingga pesan-pesan pembelajaran itu tersimpan kuat 

dan melekat di hati dan pikirannya. Iman bertumbuh dalam akal 

pikiran, tetapi menukik ke bawah ke dalam batin terdalamnya. Ia 

menjadi ingatan kuat, tidak dapat digoyang, tidak dapat goncang, ia 

teguh kokoh sepanjang hayatnya. Karena itu, ia tidak akan 

menyimpang dari jalan yang telah diimaninya, bahkan sampai pada  

masa tuanya. 
        Seorang profesional, menyimpan kuat-kuat segala yang 

dipercayai dan diyakininya benar dan baik. Ia sebagai hasil proses 

pembelajaran dirinya, yang telah berkontribusi bagi pembentukan 

sikap, perilaku dan perbuatan hidupnya. Kode etik profesi yang 
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dipegang sebagai bagian pembentukan sikap profesionalitas juga 

ditaruh dalam hati dan pikirannya, sehingga perjalanan pengabdian 

diri terus terjaga. Kobaran api semangat melayani dan mengabdi tidak 

kunjung padam. Karena hasil proses pendidikan dan pelatihan yang 

mengesankan, sehingga kesan dan pesan pembelajaran itu 

menghunjam tajam ke dalam sanubari. Ia tidak pernah lekang oleh 

perubahan dan godaan jaman. Bertahan sampai masa tua dan akhir 

hayatnya. Ia tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan dari keyakinan, 

iman dan profesinya. Setia sampai akhir (SSA); setia sampai mati 

(SSM). 

 

 

5. Roma 11:36  Alat kemuliaan Tuhan 

         “Segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia: 

bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya.” Kerja dan karya 

merupakan panggilan hidup manusia. Melaluinya manusia 

mencukupkan segala yang dibutuhkan dalam hidupnya. Karya dan 

kerjanya, memungkinkannya mempertahankan dan melanjutkan 

hidupnya. Tidak ada kemalasan dan hidup berpangku tangan dan 

goyang-goyang kaki. Kemalasan akan membawa kemiskinan dan 

ketiadaan harga diri. Kerja keras akan memberi prestasi dan hasil yang 

bernilai sosial dan ekonomis. Karena kerja kerasnya, orang dihormati 

dan dihargai. Harta miliknya hasil kerjanya.   

        Karya dan kerja, selain  ada manfaat ekonomi dan sosial, ia juga 

memberi nilai  melayani sesamanya. Karya dan kerjanya, di dalamnya 

ia melayani kebutuhan sesamanya.  Ia melakukan  kerjanya, tidak 

semata bagi dirinya sendiri. Akan tetapi selalu  ada kemanfaatan bagi 

orang yang lain. Ia memberi diri melalui karya dan kerjanya. 

Hidupnya bukan hanya bagi diri sendiri, tetapi bagi orang lain juga. 

Sebab, mustahil seseorang hidup  hanya sendiri, bagi diri sendiri, oleh 

diri sendiri. Ada bagian-bagian, ia membutuhkan orang lain dan 

dibutuhkan orang lain,  bersama orang lain, di antara orang lain, di 

tengah orang lain, bagian orang lain. 

        Lebih jauh  dan dalam lagi,  manusia  hidup bukan oleh diri 

sendiri, karena diri sendiri, kekuatan dan kemampuan diri sendiri. 
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Bukan, mustahil !  Kemungkinan  hidupnya   adalah anugerah dan 

kasih karunia Tuhan Allah. Tuhan Allah sumber, asalmuasal, 

permulaan, dasar dan tonggak pertama hidup manusia. Selanjutnya, 

segala yang ada dalam hidup dan dirinya, termasuk segala harta milik 

dan kehidupannya, berasal dan datang dari Allah. Sehingga, segala 

sesuatu dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai 

selama-lamanya. 

        Seorang profesional hadir melalui karya dan kerjanya, sebagai 

alat pemuliaan bagi Tuhan Allah. Ia, alat di tangan Allah bagi karya 

dan kemuliaanNya. Allah mau memakainya. Allah mau  

mempercayainya. Hidup dan karyanya diberkati Allah agar berguna 

bagi dunia, yang memuliakan Allah. Tangannya menjadi kepanjangan 

tangan Allah. Mulutnya menjadi alat  untuk menyuarakan suara Allah. 

Kakinya menjadi kepanjangan kaki Allah untuk membawa dan 

memimpin orang datang kepadaNya. Sehingga dunia dan manusia 

berpaduan suara  berseru bagi Dialah segala kemuliaan sampai 

selamanya. 

 

6. Yohanes  15:13, 14  Berkorban 

          “Tidak ada kasih yang lebih besar dari pada kasih seorang yang 

memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah 

sahabatKu, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu.” 

Sikap hidup yang mudah dan banyak dilakoni orang  bukanlah 

berkorban untuk orang lain. Tetapi memanfaatkan orang lain untuk 

berkorban baginya. Karya dan kerja orang lain diharapkan memberi 

dayaguna bagi dirinya. Sebaliknya, tidak mudah dan tidak banyak 

yang  rela dan siap sedia berkorban bagi orang lain. Mengapa?  

Karena berkorban itu  sikap dan perbuatan memberi dirinya  bagi 

orang lain. Kerja dan karyanya ditujukan untuk kepentingan orang 

lain, bukan dirinya. Dalam berkorban, ia  mengambil haknya, lalu 

diberikan kepada orang lain. Ia mengurangi haknya, lalu dibagikan 

untuk orang lain. Hal demikian tentu tidaklah mudah.
15 
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         Berkorban merupakan sikap dan perbuatan yang berlawanan 

dengan mementingkan diri sendiri atau egois. Orang egois adalah 

orang yang hidupnya berpusat pada dirinya sendiri. Orang lain 

diupayakan dimanfaatkan bagi kepentingan, keuntungan, kesenangan,   

kenikmatan dan kepuasan diri sendiri. Sebab itu, seorang yang 

sifatnya egois, tidak akan pernah mau dan sedia untuk berkorban bagi 

orang lain. Sebaliknya, ia akan berusaha untuk melakukan upaya-

upaya agar orang lain berkorban untuknya. Sehingga orang lain 

menguntungkannya. 

         Tujuan, manfaat, hakekat dan makna berkorban dimaksudkan 

agar dirinya berguna bagi yang menerimanya. Yang dilakukan 

membawa kebaikan bagi yang menerimanya. Yang menerima 

mengalami peningkatan kemampuan diri dan hidupnya. Dengan 

peningkatan kemampuan dirinya, sehingga ia mampu mandiri, mampu 

mengembanagkan hidup yang berkualitas. Berdasarkan kemampuan 

diri itu, ia  melanjutkan  kerja dan karya  yang diwarnai  semangat 

berkorban. Ditolong, lalu menolong. Dimampukan, lalu 

memampukan. Sehingga jiwa dan semangat berkorban terus bergulir 

tanpa henti, yang menghasilkan banyak karya-karya pengabdian. 

         Karya-karya kemanusiaan dan perubahan dunia, banyak terjadi 

oleh karena ada orang-orang yang mendedikasikan hidupnya bagi 

sesamanya. Orang-orang yang rela berkorban telah ikut serta 

mengubah wajah dunia. Kebesaran Tuhan Yesus Kristus ada dan 

terletak dalam pengorbanan diriNya. Pengorbanan Kristus merupakan 

pemicu perubahan dunia  hingga sekarang ini. Tanpa Kristus 

berkorban, wajah dunia ini pasti berbeda. Tetapi, karena pengorbanan 

Kristus, maka wajah dunia adalah wajah belarasa dan pengabdian. 

         Seorang profesional, seorang yang mendedikasikan diri dan 

hidupnya bagi kemajuan, kualitas, kemampuan dan perkembangan  

orang lain. Upaya itu dilakukan melalui pengorbanan diri, memberi  

diri, membagi diri  untuk kepentingan orang lain. Pengorbanan  

tersebut akan melahirkan perubahan dan kemajuan. Sehingga, 

pengorbanan sesungguhnya sebuah investasi  kemanusiaan yang tidak 

ternilai harganya. 
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        Maka, siapapun yang berani dan pernah berkorban, dirinya amat 

terhormat dan berharga di mata banyak orang. Sebagaimana Kristus 

yang juga dihormati dan dihargai karena pengorbanan totalitas jiwa-

ragaNya di atas palang salib. Palang salib yang telah memberi ciri 

bagi perubahan dunia. Yesus Kristus yang tersalib itu memberi warna 

perubahan dunia. 
 

 

7. Kolose 3: 23  Memberikan  yang terbaik 

       “Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap 

hatimu seperti untuk Tuhan,  bukan untuk manusia.” Seperti bukan 

untuk manusia, mengapa? Manusia banyak ragam perilaku dan 

motifnya. Kata bijak: “rambut di kepala sama hitam, tetapi isi di 

kepala  bisa berbeda.” Maksudnya, manusia adalah makhluk yang 

bebas dan merdeka berpikir dan berpendapat. Satu masalah, bila 

ditanya pendapat kepada sepuluh orang, maka akan ada lebih dari satu 

pendapat dan pikiran. Manusia makhluk kreatif dan dinamis. Ia dapat 

berpikir tetap, tetapi dapat juga berpikir berubah-ubah dan berbeda-

beda. Pada sisi yang lain, dalam berperilaku, ia dipengaruhi oleh 

berbagai motivasi di balik dan di dalamnya. Sehingga perilaku 

seorang dengan seorang yang lain dapat berbeda dan beragam, sesuai 

motif masing-masing. Berikutnya, dalam berinteraksi antar sesama, 

karena perbedaan berbagai hal, sehingga mudah  terjadi selisih dan 

silang pendapat, lalu muncul konflik dan problem  antar sesama. 

Dalam kaitan tersebut, manusia dapat kecewa atau mengecewakan 

sesamanya.  Hubungan dan relasi menjadi tidak optimal. 

       Pada saat orang berbuat sesuatu kepada yang lainnya, maka  

keadaan  tersebut  di atas, ikut memberi warna dan pengaruh. 

Perbuatan akan dimotivasikan dengan beragam motif. Sehingga 

perbuatan dan pemberian bukan lagi yang terbaik, tetapi sesuai dengan 

motif masing-masing. Nilai dan bobot perbuatan dan pemberian itu 

menjadi mengambang, sesuai situasinya. Tinggi rendah, bernilai 

kurang bernilai, berharga kurang berharga, mahal murah, mulia hina, 

kudus  najis  suatu perbuatan atau pemberian,  menjadi subyektif dan 

emosional,  kurang logis dan kurang rasional. Karena semua 
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perbuatan dimotivasi sesuatu yang lain; “ada udang di balik batu,”  

kata pepatah kita. Nampak baik, tetapi di baliknya buruk. 

      Bagaimana agar perbuatan dan pemberian itu dilakukan dengan 

sepenuh hati, seperti untuk Tuhan? Kita manusia telah terjerumus 

dalam lumpur dosa. Sudah tidak berdaya apa-apa untuk  dapat 

selamat. Akan tetapi, oleh kasih karunia dan anugerahNya, Tuhan 

Yesus telah menyelamatkan kita. IA telah membebaskan kita melalui 

pengorbanan total jiwa ragaNya di atas kayu salib. Kita selamat, bebas 

dan merdeka, semata anugerahNya. 

       Sebagai orang yang sudah mengalami kebaikan Tuhan, Ia 

memberi yang terbaik, maka kita juga dipanggil hidup untuk berbuat 

baik. Kita melakukan segala sesuatu dalam hidup kita  dengan baik 

dan terbaik. Kepada Tuhan yang mulia, suci, kudus, tinggi dan luhur, 

maka kita memberi yang terbaik dari diri kita. Demikian pula, ketika 

kita berbuat sesuatu kepada sesama kita, kita juga memberi yang 

terbaik. Mengapa?  Karena sesama kita, dikasihi Tuhan, milik Tuhan, 

ciptaan Tuhan. Dunia ini menjadi tempat indah dan nyaman serta 

teduh, bila relasi dan hubungan antar manusia demikian. 

       Seorang  profesional, mendedikasikan diri dan hidupnya dalam 

tugas profesinya dengan melakukan yang terbaik dan memberikan 

yang terbaik dari dirinya. Karya dan kerjanya yang terbaik. Dengan 

sepenuh hati dan jiwa. Meskipun dilakukan untuk manusia, 

sesamanya, tetap melakukan yang terbaik, dan memberikan yang 

terbaik. Karena sesama yang dilayaninya adalah milik Tuhan, dikasihi 

Tuhan. Melakukan sesuatu untuk mereka, adalah sama dengan 

melakukannya untuk Tuhan. Maka memberi yang terbaik. 

Sebagaimana Tuhan sudah memberikan yang terbaik kepadanya. 
 

8. II Timotius 3:10  Berkarakter 

“Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, 

pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku dan ketekunanku.” 

Karakter merupakan ciri khas, unik dan spesial  yang melekat kuat 

dalam diri seseorang, sehingga ia menjadi berbeda tampilan diri atau 

performan dirinya dibandingkan dengan orang-orang lain. Karakter  

ini  lebih pada tampilan yang kuat  dalam dirinya dan lebih pada 
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kekuatan positif dirinya. Kekuatan dan tampilan positif ini, karena 

begitu kuat dan menonjol, memberi pengaruh dan dampak yang positif 

bagi dirinya dan orang yang bermitra dengan dirinya. Dengan karakter 

yang kuat  tersebut, ia dapat memberi keunggulan dalam berkarya dan 

bekerja. Tanpa karakter yang kuat, maka seseorang akan mudah 

terombang-ambing oleh arus dan gelombang  problem kehidupan.
16

 
 Paulus sosok yang memiliki karakter yang kuat sekali. Sehingga 

ia memiliki keunggulan dalam kerja dan karyanya. Bahkan juga, ia 

mampu memberi pengaruh yang begitu kuat bagi orang-orang di 

sekitarnya, yang dilayaninya. Karakternya menjadi alatnya untuk 

membina, mendidik, mengajar dan melatih mereka. Bahkan dengan 

berani dan penuh keyakinan, ia meminta agar mereka melihat, 

mendengar, mengikuti, meniru serta mempraktikkan apa yang ada 

dalam dirinya, dan yang dilakukannya. Ia menjadi model yang diikuti 

dan ditiru. Karakternya juga diadaptasikan bagi pendidikan karakter 

mereka.     

 Seorang profesional, seorang yang berkarakter. Karakter positif 

yang dikembangkan dan diterapkan dalam karya, kerja dan 

kehidupannya. Karakter yang kuat dan positif itu akan menjadi ciri 

spesial, unik, khas dan membedakannya dengan orang lain. Karakter 

positif akan memberi keunggulan diri dalam  kancah kompetitif 

tantangan berkarya dan bekerja. Karakter positif dapat menjadi alat 

pengaruh pendidikan dan pembelajaran. Ia menjadi model yang diikuti 

dan ditiru. Kata-katanya didengarkan dan dikembangkan dalam diri 

mereka. 

 

9. Ulangan 8:17,18  Kekuatan dari Tuhan 

       “Janganlah kau katakan dalam hatimu: kekuasaanku dan kekuatan 

tangankulah  yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi 

haruslah engkau ingat kepada Tuhan, Allahmu, sebab Dialah yang 

memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan...” 

Manusia makhluk yang potensial. Maksudnya, dalam diri manusia ada 

                                                           
16

 Tulus Tu’u, Bahan Pembekalan Guru PAK,”  Membangun Karakter,” Diklat 

Kemenag Kalsel,  29 Mei 2016. 
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akal, pikiran, kecerdasan, hati, semangat, daya juang, pengalaman, 

kekuatan dan tenaga. Ketika potensi itu dipadukan secara sinergis, ia 

akan menjadi kekuatan luar biasa. Manusia akan mampu melakukan 

dan menghasilkan  berbagai karya dan kerja menakjubkan. 

        Berbekal potensi anugerah Tuhan tersebut, manusia 

mengembangkan diri, mempertahankan dan melanjutkan 

kehidupannya. Ia melakukan usaha-usaha produktif. Ia bekerja 

mendayagunakan alam dan lingkungannya. Semua upaya dan kerja 

kerasnya ternyata dapat memberikan hasil yang mencukupka 

kehidupannya. Bahkan menjadi banyak, bertambah banyak, semakin 

banyak, ia menjadi kaya, berharta benda banyak. Ia bangga  dengan 

prestasi kerjanya. Akan tetapi ada yang lupa diri, lalu tinggi hati, 

menepuk dada sombong, bahwa semua hasilnya itu, adalah semata 

karena usaha, kegigihan dan kekuatannya sendiri saja. 

       Seorang sukses mestinya sadar diri. Semua potensi diri adalah 

anugerah dan pemberian Tuhan. Alam semesta dan segala isinya, 

ciptaan Tuhan, dari Tuhan sumbernya. Hidup manusia dan seluruh 

yang ada dalam dirinya, anugerah Tuhan. Kecerdasan, kepandaian, 

keterampilan, tenaga,  kekuatan, kesehatan dan kesempatan, semuanya 

anugerah Tuhan. Apabila yang dikerjakan dan diusahakannya 

membawa sukses dan keberhasilan. Ia menjadi kaya, berharta benda 

banyak. Mestinya, semua dilihat sebagai hasil kerja yang diberkati 

Tuhan. Sehingga muncul mulut, lidah, bibir  yang melantunkan puja 

puji sembah sujud dan syukur kepada Tuhan Allah. 

        Seorang profesional, menyadari diri sebagai makhluk potensial. 

Akal, pikiran, kepandaian, keterampilan, kecerdasan, kekuatan, 

kesehatan, profesinya, semua anugerah dan pemberian serta berasal 

dari Tuhan. Tanggung jawabnya adalah mengelola dan 

memberdayakan semua itu. Ketika ia berhasil dan sukses 

melaksanakan karya dan kerjanya. Ada nilai dan dampak sosial 

ekonomi  bagi kesejahteraan dan kemajuan dirinya. Maka sudah 

sepatutnya, ia melihat semua karena kekuatan dan berkat Tuhan. Puja 

puji, sembah sujud dan puji syukur mengalir dari mulut lidah bibir dan 

hidupnya.   
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10. Mazmur  126: 5, 6  Kerja keras 

        ”Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, akan 

menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan 

menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai 

sambil membawa berkas-berkasnya,”              

        Kami sekeluarga baru membeli buku biografi: Chairul Tanjung, 

Anak Singkong;  Muhktar Riady, Manusia Ide; Susi Pujiastuti, Untold 

Story. Saya, isteri, dan anak yang bungsu, membaca ketiga buku 

tersebut. Kami ingin belajar, bagaimana orang-orang hebat dan sukses 

itu membangun kehidupan mereka. Ternyata semua bermula dari 

kesederhanaan dan keterbatasan. Memulai usaha dengan kerja keras, 

dinamis dan kreatif, semangat dan daya juang, tanpa kenal lelah. Jalan  

terjal, menanjak, berliku-liku, semua tidak mudah dan tidak  langsung 

berhasil dengan cepat. Hidup terus berjuang dan berjuang serta kerja 

keras. Ujung semua   upaya itu, barulah  ada sukses dan berhasil. 

Benar kata teman SMP saya dulu,  “No gain, without  pain”, tidak ada 

sukses, hasil, prestasi, tanpa melalui kerja keras. Bahkan mungkin, 

kerja keras sampai mengucurkan keringat dan air mata. Melalui  jerih 

juang yang amat keras, menguras seluruh tenaga, waktu, hati dan 

pikiran.   

        Seorang profesional, seorang pekerja keras. Seperti seorang atlit 

yang ingin sukses dalam sebuah kejuaraan, maka ia harus bekerja 

keras, berlatih keras, terencana, terprogram dengan baik. Tanpa 

demikian, ia mustahil mencapai hasil kejuaraan yang baik. Seorang  

profesional juga demikian mengembangkan karya dan kerjanya. Kalau 

demikian, ada janji baginya, seperti Pemazmur sampaikan, “Orang-

orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, akan menuai 

dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis 

sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil 

membawa berkas-berkasnya.”    Ah... janji yang luar biasa, memberi 

motivasi dan gairah untuk berjuang terus.           

 

C.PENDETA :  PANGGILAN DAN PROFESI 

1. Pendeta 
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       Istilah  pendeta lazim dikenal  dilingkungan Agama Hidup dan 

Budha (pandit). Pendeta atau pandita, adalah seorang yang memiliki 

tempat khusus sebagai pemimpin dalam upacara-upacara agamanya. 

Selain itu, pendeta atau pandita adalah guru (orang pandai!) bagi 

umatnya untuk mempelajari, mengetahui dan memahami ajaran-ajaran 

agamanya. 
        Di lingkungan gereja-gereja kristen di Indonesia, pada mulanya 

tidak dikenal istilah pendeta. Istilah yang dikenal awalnya adalah 

istilah pengaruh dari dalam Bahasa Belanda  Dominee (Ds., dari 

Bahasa Latin dominus, artinya: tuan atau wali). Dalam lingkungan  

gereja kristen  yang anggotanya banyak dari lingkungan Tiong Hoa 

(Cina), dikenal dengan istilah   Boksu ( dari istilah Biksu). Rupanya, 

seiring perkembangan zaman setelah kemerdekaan Indonesia, muncul 

kesadaran untuk mencari dan memakai istilah yang sesuai dengan akar 

budaya Inddonesia. Istilah pendeta, dari Bahasa Sanskerta, yang sudah 

biasa dipakai oleh saudara-saudara beragama Hindu dan Budha, 

perlahan-lahan masuk ke dalam khasanah gereja-gereja Kristen di 

Indonesia. Karena dirasakan cocok, sesuai, cukup  enak dan nyaman,   

maka istilah pendeta menjadi lazim dipakai di seluruh gereja-gereja 

kristen di Indonesia. Sedangkan istilah yang lainnya, Dominee (Ds), 

perlahan-lahan tersisih, jarang dipakai atau tidak dipakai lagi. 

       Istilah pendeta sebenarnya tidak dikenal di dalam Alkkitab.  Yang 

agak dekat  dengan istilah pendeta, terutama berkaitan dengan tugas-

tugas pendeta adalah istilah  pemberita, gembala (pastor) dan 

pengajar. Tugas mereka untuk memperlengkapi orang-orang kudus 

bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Agar 

mereka mencapai kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang 

Anak Allah, kedewasaan penuh, sehingga  tidak terombang-ambing 

oleh berbagai ajaran palsu (Epesus 4:11-14). 

        Ketika saya menghadiri pelatihan kepemimpinan Kristen di  

Haggai Institute Singapore,  tahun 2007. Teman-teman pendeta dari 

berbagai negara dunia berkembang di  Asia, Afrika, Amerika Latin, 

mereka memperkenalkan diri sebagai Pastor (Gembala),  “I am a 

Pastor of my Church” kata mereka. Saya agak terkejut mendengar itu. 

Akan tetapi saya teringat beberapa teman pendeta di Indonesia dari 
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beberapa gereja, lebih memilih dan menyebut diri sebagai Gembala di 

gerejanya. Belakangan istilah Gembala, mulai semakin lazim dipakai 

di beberapa gereja di Indonesia. Apakah ini karena menarik diri dari 

latar  akarnya Bahasa Sanskerta, yang biasa ada di lingkungan Budha 

dan Hindu? Lalu mau mengarah ke akar yang Alkitabiah terkait 

dengan istilah Pemberita, Gembala dan Pengajar? (Ep 4:11-14). Yang 

tugasnya untuk melayani anggota tubuh Kristus. Baiklah hal ini 

menarik juga untuk didiskusikan lebih lanjut . Oleh siapa?  Ya  siapa 

saja yang berminat....?   

 

2. Pendeta sebagai panggilan 

 Pada  waktu menjelang dan awal kemerdekaan Indonesia, 

jumlah pendeta masih sangat terbatas. Jumlah yang terpanggil menjadi 

pendeta belum banyak. Jumlah anggota jemaat masih terbatas. Justeru 

salah satu tugas mereka (pendeta), bagaimana mengupayakan agar ada 

peningkatan jumlah anggota jemaatnya. Seiring pula, masa itu, tugas 

seorang pendeta sangat menantang dan penuh berbagai tantangan yang 

sangat tidak mudah. Sehingga menjadi pendeta, banyak yang 

dipanggil, tetapi sedikit yang siap sedia dan yang terpilih. Banyak 

yang dipanggil, sedikit yang terpilih dan  ditetapkanNya. Jabatan itu 

hanya dari Dia, diberikanNya. 

        Menjadi pendeta adalah sebuah proses panjang dan tidak mudah 

(lihat di artikel Guru Jemaat Profesional). Apabila ada yang sampai 

menjadi pendeta, tetapi  sesungguhnya bukan hasil proses sebuah 

panggilan. Yakinlah pada akhirnya, jabatan itu akan gugur dan hilang 

dari dirinya, oleh berbagai kejadian dan peristiwa. Sebab jabatan 

pendeta, akan terus mengalami proses seleksi alamiah oleh dan dalam 

berbagai peristiwa. Hanya mereka yang  sungguh hati dan hidupnya, 

ibarat ranting anggur  melekat pada  pokok anggur Yesus Kristus,  

yang akan bertahan dan berbuah. Selebihnya, akan layu, kering, lapuk, 

patah, gugur dan membusuk.    

       Sungguh, jabatan itu bukan hanya diinginkan oleh manusia, oleh 

seseorang. Tetapi diinginkan oleh Tuhan, yang diberikanNya secara 

spesial kepada orang-orang yang hati dan hidupnya terbuka, dibuka 

pada hati Tuhan, yang akan masuk ke dalam hati dan hidupnya. 
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Sehingga seperti Paulus, aku hidup namun bukan lagi aku yang hidup 

di dalam aku, melainkan Kristus  yang hidup di dalam aku (Gal 2:20).   

       Panggilan Tuhan untuk melayani secara khusus sebagai pendeta  

merupakan sebuah proses  yang amat pribadi. Keputusan  untuk 

merespon panggilan itu tidak hanya melalui proses pertimbangan yang 

logis, rasional, cukup  melibatkan emosi,  akan tetapi kuat nuansa  

spiritualitas, keyakinan  iman  dan perasaan  bahwa inilah dan 

ditempat inilah, serta bidang inilah Tuhan akan memilih  dan  

menetapkan  saya untuk melayani. Tuhan yang memanggil, Tuhan 

yang memilih dan yang menetapkan.
17

 Hati dan pikirannya mestilah 

yakin dan mantap. Tidak ada kebimbangan dan keraguan. Apalagi 

hanya coba-coba, hanya batu loncatan menuju ke langkah lain, atau 

hanya pelarian, atau hanya untuk menumpang hidup, atau hanya 

sebagai mata pencaharian. Bila demikian, di sana batin terdalam akan 

banyak mengalami pergulatan. 

         Kemantapan dan keyakinan teguh itu, dilanjutkan dengan 

pemilihan dan penetapan oleh Tuhan. Maka jabatan itu, sesungguhnya 

dari Tuhan, oleh Tuhan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sebuah 

jabatan yang sakral, suci, mulia, luhur, terhormat, sehingga tidak layak 

untuk dilakoni sembarangan dan tidak bertanggung jawab. Tidak 

layak  dinodai dan dirusak melalui  cara-cara hidup yang mendua, hati 

terpisah dari mulut, pikiran, perkatan dan perbuatan, yang tanpa 

integritas. Sikap, perilaku, kata-kata dan perbuatan, mestilah 

disesuaikan dengan status dan posisi tersebut. Hidup kudus, jujur, 

setia, taat dan  bertanggung jawab. Perlu  selalu berupaya 

meningkatkan diri, memperbaiki diri, membaharui  diri secara 

berkelanjutan. Sesuai semangat reformasi, “Ecclesia reformata, 

semper reformanda,”
18

 gereja yang diperbaharui, harus senantiasa 

membaharui dirinya. Semangat itu, patut menjadi semangat hidup 

dalam memenuhi panggilan Tuhan, panggilan memenuhi karya dan 

kerja bagi kemuliaan Tuhan. 

                                                           
17

 Octavianus, Kepemimpinan dan Managemen Berdasarkan Wahyu Allah..., 57. 
18

 Tim Penyusun, Pambelum: Jurnal Teologi Kontekstual, Vol. 6, No 1, Juni 

2016 (Banjarmasin: UPI STT GKE, 2016), 97.   
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3.Pendeta sebagai profesi 

         Ada yang berpikiran dan berpendapat bahwa jabatan pendeta itu 

bukan sebuah profesi. Ada sikap keberatan menyamakan pendeta 

sebagai profesi, sama dengan porfesi-profesi yang lain. Karena, 

katanya, pendeta itu bukan profesi biasa. Bidangnya sebagai bidang 

yang rohani, spiritual, bukan sekuler dan duniawi. Maka tidak patut 

bila dipersamakan. Cukuplah pendeta itu sebagai panggilan, bukan 

profesi. 

         Akan tetapi bila kita dalami dengan  cermat. Kita menemukan 

dalam tugas, tanggung jawab, dan hal-hal yang profesional dilakukan 

dan dikerjakan oleh seorang pendeta. Misalnya, bagaimana tugas, 

tanggung jawab dan kegiatan-kegiatan itu dikelola, diatur, 

direncanakan, dilaksanakan, yang dengan bahasa kekinian disebut 

sebagai managemen.  Dalam managemen selalu ada unsur POAC = 

Planning (Rencana), Organizing (Mengelola), Action (Melaksanakan), 

Controling (Mengendalikan). Cara  mengelola  jemaat dengan model 

dan prinsip managemen demikian, cara itu adalah cara profesional. 

Kalau tidak dikelola dengan baik seperti itu, maka lawan kata 

profesional adalah amatiran.    

        Amatiran adalah melakukan sesuatu seadanya, sesukanya, karena 

hobbynya,  sebagai kesenangan, asal jalan, kalau ada waktu, tidak 

terikat, bukan menjadi sumber hidupnya.  Karena  hobby dan 

kesenangan,  ia bersedia mengeluarkan uang untuk itu. Tentu kita 

sepakat, bahwa jabatan pendeta bukan jabatan amatiran, bukan  

menjadi pendeta amatir,  melaksanakan tugas secara amatiran. Pendeta  

bukan pekerja amatir. Tugas pendeta, tugas profesional. 

       Pendeta, memang  sebuah panggilan, jabatan panggilan,  tetapi   

mesti dilaksanakan secara profesional. Sebab itu, pendeta adalah 

sebuah profesi, profesi yang mesti dilakoni secara profesional, bukan 

amatiran. Kalau dilakoni secara amatiran, maka ia merendahkan, 

menghina,  menodai dan tidak menghargai serta tidak menghormati  

jabatan itu. Jabatan itu,  sebagai pemberian Tuhan, karena dipilih dan 

terpilih oleh Tuhan,  yakni mereka yang merespon panggilan yang 
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amat pribadi.  Karena pemberian Tuhan, maka ia  sebagai  profesi 

yang  luhur,  mulia, terhormat,  suci dan sakral.   

         Sebagai profesi  demikian  suci dan  sakral,  ia perlu 

dilaksanakan dengan   hati yang  mengabdi. Kerelaan berkorban. 

Berkarya dan bekerja  dengan totalitas. Bekerja dengan motto 6 S, 

yakni kerja  keras, kerja cerdas, kerja bagus, kerja lurus, kerja ikhlas, 

kerja tuntas. Karena ia hidup di situ. Karena ia  hidup dari situ. Itu 

bagian hidupnya. Itu sumber hidupnya. Melalui tempat itu, Tuhan 

memberkatinya. Sehingga sesungguhnya, sumber sejati hidupnya 

adalah dari dan oleh Tuhan. Tuhan yang besar dan perkasa. Tuhan 

yang maha kaya dan pengasih.  Tuhanlah sandaran dan andalan  sejati 

bagi hidup, karya dan profesinya. 

        Sebab itu, Firman yang mesti dipegang teguh, diyakini dengan 

seyakin-yakinnya,  “Karena aku tahu kepada siapa aku percaya dan 

aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah 

dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan,” (2 Timotius 1: 

12 B).  Profesi yang diyakini datang dari Tuhan, pemberian Tuhan, 

dipilih dan ditetapkan oleh Tuhan, maka Tuhan berkuasa 

memeliharanya. Tuhan sumber sejati hidupnya. Tuhan yang 

memanggil, Tuhan yang mengutus, Tuhan yang menyertai dan 

memeliharanya. Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. 

Itulah janji Tuhan yang mesti dipegang dan diyakini sekuat-kuatnya. 

Iman demikian adalah kekuatan besar dalam menghadapi tantangan.
19

 
               

D. PENDETA, PEMIMPIN  JEMAAT   

1. Tugas  dan tanggung jawab pendeta 

        Pendeta, profesi yang dijalankan secara profesional, melanjutkan 

karya dan layanan Tuhan Yesus Kristus. Ketika Kristus akan naik ke 

sorga, Ia telah memberikan  amanat agung.  Pergilah, beritakanlah, 

ajarlah mereka melakukan segala yang telah diajarkanNya. Inilah misi 

utamanya, meneruskan misi Kristus:  memberitakan dan mengajarkan 

Injil Kristus.   
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        Berkaitan  dengan tugas dan tanggung jawab itu, maka  dalam 

kegiatan-kegiatan jemaat dan berbagai ibadah, tugas mengajarkan dan 

memberitakan Injil Kristus ini mendapat tempat dan perhatian khusus. 

Sebagai anak-anak reformasi, maka prinsip utama: Firman Tuhan 

menjadi pusat dalam ibadah dan kegiatan yang dilakukan jemaat.  

Khotbah, renungan, kesaksian sebagai implementasi  pemberitaan itu.  

Tugas ini adalah tugas yang  paling banyak menyita waktu, tenaga, 

pikiran pendeta. Karena, jemaat merupakan perkumpulan pendidikan 

dan pembelajaran. Pendeta di situ adalah guru yang mendidik dan 

mebelajarkan jemaat. Tugas mengajar dan memberitakan Injil, 

diwujudkan dalam persekutuan  ibadah dan berbagai kegiatan jemaat. 

        Selain itu, tugas kedua adalah kesaksian. Kesaksian  adalah 

pengalaman perjumpaan pribadi dengan Kristus yang bangkit dan 

menang itu, diwujudkan dalam kesaksian-kesaksian.  Biasanya, dalam 

program gereja, kesaksian menyatu dengan pekabaran Injil. Tugas 

ketiga, adalah pelayanan. Pelayanan umumnya memperhatikan bidang 

sosial, ekonomi dan  masyarakat. Memperhatikan anggota jemaat 

yang terbatas keadaan sosial ekonominya. Termasuk kemitraan 

mengembangkan kesejahteraan masyarakat. Di sini, pendeta berperan 

sebagai social leader, pemimpin sosial yang memperhatikan 

kesejahteraan masyarakatnya. 

         Sakamen, menjadi tugas yang agak eksklusif. Sakramen 

perjamuan kudus dan sakramen baptis dimandatkan kepada pendeta 

dan pambarita, kecuali di jemaat yang jauh yang belum ada pendeta 

dan pambarita. Bagi jemaat yang oleh satu dan lain hal, mengalami 

pergumulan-pergumulan, kepada mereka dilayankan layanan pastoral.   

 

2.Pemimpin jemaat 

        Pertama, mempengaruhi. Pemimpin terkecil ada dalam keluarga. 

Ayah dan ibu yang memimpin keluarga dan anak-anaknya. Kemudian 

ada pemimpin dalam kelompok, lingkungan, lembaga, kecil dan besar, 

bahkan sangat besar. Seorang pendeta pemimpin dalam dan bagi 

jemaatnya.  Ia pemimpin dalam kegiatan-kegiatan jemaat,  dalam  
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pembelajaran dan pendidikan jemaat, dalam ibadah jemaat, dalam 

layanan firman. Ia memimpin agar terjadi perubahan dan kemajuan.
20

 
        Seorang pemimpin, seorang yang perannya untuk mempengaruhi 

orang lain. Mempengaruhi orang yang dipimpinnya untuk  mengikuti 

dan melakukan serta mencapai hal-hal yang diinginkan sang 

pemimpin. Kalau pemimpin memiliki goal (tujuan, harapan, impian)  

di depan. Maka pemimpin mengarahkan  orang-orang yang 

dipimpinnya   mencapai  goal yang ada di depan. Dalam pendidikan 

dan pembelajaran jemaat, pemimpin  secara sengaja berusaha 

mempengaruhi jemaat untuk mencapai  goal yang  ada di depan. 

Dalam pendidikan dan pembelajaran jemaat, pemimpin  secara 

sengaja berusaha mempengaruhi jemaat untuk hidup,  perilaku, 

bersikap dan berbuat sebagaimana  yang diharapkan dari bahan yang 

disampaikannya. Tujuan mempengaruhi itu, untuk mencapai 

perubahan dan kemajuan jemaat.   

        Kedua,  social leader.  Pendeta selain sebagai pemimpin rohani/ 

spiritual  bagi jemaatnya. Pada sisi lain, pendeta juga pemimpin sosial 

(social leader).  Warga jemaatnya adalah bagian warga  masyarakat 

sosial.  Sebab itu, pendeta selain mengupayakan  kemajuan dan 

kedewasaan spiritual warga jemaatnya. Pendeta sebagai pemimpin 

sosial, berjuang untuk mengupayakan peningkatan, perubahan dan 

kemajuan serta kesejahteraan warga masyarakatnya.  Untuk itu, ia 

perlu melakukan analisa  sosial ekonomi   keadaan warganya, tingkat  

kesejahteraan warganya, dan hal-hal apa yang dapat dilakukan untuk 

meningkatkan  kesejahteraan mereka. Khotbah-khotbahnya juga tidak 

melulu soal sorgawi, tetapi juga memotivasi warga jemaat untuk 

berjuang mencari celah-celah untuk meningkatkan kesejahteraan 

mereka. Warga jemaat yang miskin menjadi keprihatinannya. Bila 

warga jemaat banyak yang hidup lebih sejahtera, akan memberi 

dampak positif bagi kekuatan pelayanannya. 

        Ketiga, perubahan dan kemajuan.  sebagai pemimpin, maka 

tugas dan tanggung jawabnya agar terjadi dan hadirnya perubahan, 
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kemajuan dan kesejahteraan.  Kalau selama memimpin tidak ada 

perubahan, kemajuan, kesejahteraan. Maka fungsi kepemimpinan 

kurang berjalan sebagaimana yang diharapkan. Sebab setiap kali 

datang seorang pemimpin yang baru di satu tempat, maka pasti 

muncul harapan-harapan baru dari orang-orang yang dipimpinnya. 

Semestinya juga, dari pemimpin baru ada harapan-harapan dalam 

dirinya untuk menghadirkan, menciptakan dan membuat satu 

terobosan baru sesuai dengan analisa, persoalan, problem dan 

kebutuhan yang kontekstual. Harapannya dan jemaatnya adalah 

perubahan dan kemajuan. 

        Sangat disayangkan kalau pemimpin baru tidak memiliki sesuatu 

yang  baru sebagai buah karya kehadirannya di tempat itu, selama 

kepemimpinannya. Sangat disayangkan, kalau suatu saat ia selesai 

memimpin di tempat itu, tidak ada sesuatu tanda bukti karya 

kehadirannya.  Karena itu, sejak awal perlu ada tekad, kemauan, 

keinginan, komitmen, untuk melakukan perubahan dan kemajuan. 

Dengan melanjutkan dan mempertahankan hal-hal yang baik, 

meningkatkan hal-hal yang belum memuaskan, mengganti hal-hal 

yang tidak sesuai, membuat sesuatu yang baru yang dibutuhkan di 

tempat itu. Pemimpin adalah pembuat keputusan dan perubahan serta 

kemajuan.  Bukan kemandegan, jalan di tempat dan status quo 

(kemapanan). Sebab pemimpin adalah agen perubahan dan kemajuan. 

Kehadirannya untuk transformasi. 
         Keempat,  bertujuan.  Secara motivasional, manusia setiap 

gerakannya  pasti ada motif dan tujuan. Ibarat, “Ada asap, maka ada 

api; atau ada api, ada asap.” Maksudnya, di balik segala sesuatu, tentu 

ada sebab musababnya. Manusia  setiap kali berbuat sesuatu  akan ada 

yang mau dituju, dicapai, diharapkan dan diinginkan. Seorang 

pemimpin tentu memiliki tujuan hidup. Mustahil hidup tanpa tujuan. 

Hidup tanpa tujuan, ibarat pengembara. 

         Tujuan hidup pertama adalah tujuan pribadi. Juga ada visi 

pribadi. Akan tetapi karena dirinya seorang pemimpin, ia perlu 

menyiapkan tujuan dan visi  sebagai pemimpin jemaatnya. Selama 

menjadi pemimpin di tempat itu, apa yang akan dituju, dicapai dan 

diperjuangkannya. Tujuan dan visi di depan yang mesti 
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dicanangkannya, maka hal itulah yang akan memicu, memacu dan 

mendorongnya berjuang bersama orang-orang yang dipimpinnya, 

untuk mencapainya. Sebab pemimpin adalah orang yang bergerak 

bersama orang-orang lain, yang digerakkannya, untuk mencapai 

tujuan bersama.
21

 Pemimpin adalah motivator  yang menggerakkan 

pengikutnya mencapai tujuan bersama. Tujuannya perubahan dan 

kemajuan. 

        Kelima,  kerja berprogram.  Mustahil dan tidak masuk akal, bila 

pemimpin bekerja tanpa program. Sebab salah satu kemampuan yang 

dibutuhkan pemimpin adalah kemampuan menyusun rencana, strategy 

dan program yang sesuai dengan kebutuhan yang kontekstual.  

Program itu sebagai implementasi  tujuan dan visi organisasi 

jemaatnya. Program dibuat sesuai kebutuhan, problem dan tantangan 

yang ditemukan berdasarkan analisanya. Programnya tidak muluk-

muluk, sehingga mampu dilaksanakan dan dicapai. Program  dibuat 

sebagai jawaban terhadap tantangan, problem dan kebutuhan sesuai 

konteks yang ada. Program itu untuk mencapai perubahan dan 

kemajuan. Tanpa tujuan  tidak ada perubahan dan kemajuan. 

        Pemimpin, bekerja, melakukan tugas dan kegiatannya 

berdasarkan program yang sudah disusun bersama. Program menjadi 

pedoman dan penuntun kerjanya. Program menjadi arahan bagi 

kerjanya. Program menjadi alat ukur dan evaluasinya. Program 

menjadi penggerak dan motivasi kerjanya. Program menjadikan kerja 

dan pekerjaannya jelas dan kongkret, tidak mengambang dan tanpa 

arah.  Apa yang mau dan akan dicapainya,   jelas ada di depan.  Di 

depan itu adalah  perubahan dan kemajuan.
22 

         Tanpa program, seorang pemimpin hanya akan melakukan 

rutinitas yang melelahkan, membosankan, melumpuhkan energi dan 

semangat, membuat frustasi, akhirnya hanya sebagai amatiran, bukan 

profesional. Pendeta amatir, bukan profesional. Hal itu melumpuhkan 

asa. 
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           Keenam, memberdayakan. Kita ingat dengan Musa yang 

bekerja keras dari pagi sampai sore. Ia kewalahan, kelelahan dan habis 

tenaga. Ia kecewa, dan umat Tuhan kecewa dengan layanan 

kepemimnannya. Karena ia bekerja sendiri. Umat yang dipimpin 

sangat besar. Problem yang dihadapi umatnya sangat banyak. Ia tidak 

mampu melayani dan mengatasi semua persoalan itu sendirian. 

Bersyukur ada mertuanya Yitro, yang cerdas dan cermat melihat dan 

menilai kepemimpinan Musa. Ia lalu memberi nasihat kepada Musa. 

Tidak mungkin memimpin sendirian, pemain tunggal, “single fighter, 

one man show” dalam tugas yang besar. Ia harus mencari, memilih 

dan menetapkan orang-orang untuk memabntu tugas 

kepemimpinannya. Musa mendengar dan melaksanakannya, dan 

berhasil. 

         Berdasarkan hal itu, seorang pemimpin jemaat tidak bekerja 

sendirian. Pemimpin  perlu jeli, cermat dan cerdas melihat orang-

orang dalam jemaatnya, yang memiliki potensi-potensi dalam bekerja 

dan melayani. Ia memanggil, memotivasi dan meyakinkan mereka 

untuk ambil bagian dalam layanan jemaat. Ia memberdayakan mereka 

dengan memberikan arahan dan pelatihan agar memiliki kemampuan 

dalam pelayanan jemaat. Karena  pelayanan jemaat sangat banyak 

bidang dan bagiannya. Diperlukan banyak orang untuk terlibat dan 

ambil bagian. Pemimpin tidak mungkin mengerjakannya sendirian. Ia  

membutuhkan orang lain untuk mendampingi dan menyertainya. 

Pemimpin adalah orang yang bekerja melibatkan dan memberdayakan 

orang lain.
23

 Merekalah menjadi kepanjangan kaki, tangan dan 

mulutnya. 

         Ketujuh, merangkul  bermitra. Dalam jemaat akan ada banyak 

orang memiliki berbagai ragam potensi. Orang-orang itu, ada yang 

begitu saja menjadi pengikut pemimpin. Akan tetapi ada yang tidak 

jelas, karena sikap apatis dan pasif, serta kurang hati untuk terlibat. 

Namun, biasanya ada beberapa yang berseberangan pikiran, pendapat 

dan sikap  terhadap pemimpin. Mereka yang terakhir ini, kalau 
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dibiarkan akan menjadi pemicu terjadi masalah dalam  berjemaat. 

Pemecah-belah kehidupan berjemaat. 
         Pendeta, pemimpin jemaat,  adalah pemimpin  untuk seluruh 

anggota jemaat. Ia  diharapkan  memperhatikan semua anggota 

jemaat. Sebab Gembala Sejati Yesus Kristus memperhatikan dan 

mengenal satu persatu umat gembalaanNya. Demikianpun seorang 

pemimpin jemaat. Ia perlu mengenal semua anggotanya, terutama dan 

terlebih  mereka yang memiliki potensi-potensi pemicu dan pemecah-

belah  hidup berjemaat. Justeru mereka ini diberi perhatian istimewa. 

Ada upaya-upaya untuk merangkul mereka agar terlibat, ambil bagian 

dan berperan bersama-sama membangun jemaat. Mereka sangat layak 

untuk mitra kerja pemimpin. 

          Sebagai pemimpin, daya rangkul untuk bermitra kerja dengan 

pihak-pihak tertentu akan memberi hasil yang optimal. Pemimpin 

cerdas, juga cerdas dalam mengembangkan kemitraan. Kemitraan 

dengan orang-orang potensial. Kemitraan dengan pihak yang 

berseberangan. Kalau pihak berseberangan dan potensial dapat diajak 

bergabung dan bermitra, dampaknya luar biasa.
24

 Maka kita 

mendengar kata bijak, “Bila aku berhasil menjadikan musuhku 

menjadi kawanku, maka  aku telah memenangkan peperangan.”   

Semangat  dan gagasan itu, perlu pemimpin jemaat lakukan dalam 

berjemaat. Berupaya menjadikan semua pihak sebagai kawan, yang 

bergerak bersama berjuang mencapai tujuan bersama. 
         Kedelapan, kemampuan berelasi. Tanggal 1 April 2016, kami 

sekeluarga menghadiri wisuda Magister Teknik anak kami Jediyanu 

Wigas Tu’u, di ITB, Bandung.  Dalam wisuda itu, rektor 

menyampaikan pesan-pesan kepada wisudawan S-2 dan S-3.   Dalam 

salah satu bagian pesan itu, alumni diminta agar mengembangkan 

ilmu yang mereka dapatkan dalam pengabdian bagi masyarakat, 

bangsa Indonesia, bahkan bagi dunia. Sebab alumni ITB tidak hanya 

berasal dari Indonesia. Alumni bekerja dan mengabdi di Indonesia, 

bahkan di berbagai negera. Agar mereka berhasil, mereka perlu 

memperhatikan 4 R, yakni  R 1 = Rasio, artinya mengembangkan dan 
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memberdayakan ilmu yang mereka dapatkan. R 2 = Raga, 

memperhatikan kesehatan raga, agar mampu bekerja. Kalau tidak 

sehat, maka akan terganggu menjalankan pengabdian. R 3 = Rasa, 

perlu memperhatikan perasaan, hati, berkarya dengan hati dan rasa. R 

4 = Religius, perlu memperhatikan iman dan agama, agar hidup 

terkendali dan berdayaguna.   
        Saya  menambah dengan R 5 = Relasi. Kemampuan berelasi 

perlu dikembangkan agar pengabdian berhasil. Sebab kalau 

kemampuan relasi buruk, tidak baik, tidak lancar, tersumbat, terputus, 

maka pemimpin akan gagal  dalam pelaksanaan tugas 

kepemimpinannya.  Kalau relasi dalam rumah, keluarga dan 

pernikahan tidak baik dan buruk, maka keluarga akan terganggu. 

Kalau relasi dalam jemaat buruk dan tidak baik, maka keadaan jemat 

menjadi tidak sehat. Kalau pemimpin kurang mampu mengembangkan 

relasi dengan mitra-mitra kerjanya, maka hasil kerja tidak mencapai 

hasil  yang baik dan optimal. Kegagalan dan kelemahan  

mengembangkan kemampuan berelasi akan membawa kegagalan 

dalam hidup dan pelayanan. Maka kembangkan dan optimalkan  

kemampuan berelasi dengan sesama. 

 

E. KARAKTER PENDETA PROFESIONAL 

1. Karakter 

          Karakter adalah penampilan dan performan sikap, perilaku, 

perkataan dan perbuatan seseorang yang menjadi miliknya dan tidak 

ada duanya. Karakter itu, merupakan ciri khas, unik dan spesial  yang 

melekat kuat  dalam dirinya,  sehingga ia menjadi berbeda dengann 

orang-orang yang lain. Tampilan diri atau performan dirinya itu, tidak 

sama dibandingkan dengan orang-orang lain. Orang lain berbeda 

dengan dirinya.  Karakter  ini  lebih pada tampilan yang kuat  dalam 

dirinya dan lebih  pada  kekuatan positif dirinya. Karakter kuat itu 

bukan hal-hal yang negatif  dalam dirinya. Yang negatif itu lebih pada  

watak buruknya. Tetapi, daalam rangka karakter, maka hal-hal yang 

buruk dari dirinya,  diupayakan dibuang, dikikis, dikurangi,  

dihilangkan, diredam agar tidak muncul. Ia berupaya menaklukkan 
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hal-hal negatif itu. Sehingga yang tinggal dan muncul adalah hal-hal 

yang positif. Inilah karakter positif dan kuat itu. 

        Kekuatan dan tampilan positif ini, karena begitu kuat dan 

menonjol, memberi pengaruh dan dampak yang positif bagi dirinya 

dan orang  yang bermitra dengan dirinya.  Dengan karakter yang kuat  

tersebut, ia dapat memberi keunggulan dalam berkarya dan bekerja.  

Tanpa karakter yang kuat, maka seseorang akan mudah terombang-

ambing oleh arus dan gelombang problema kehidupan. 

 

2. Karakter unggulan 
         Saya membaca beberapa tulisan dan menemukan paling tidak 

ada delapan (8) karakter ideal yang memberi keunggulan, yang patut 

diupayakan untuk dikembangkan oleh pendeta  profesional.
25 

         1.Kasih dan pengorbanan. Sikap, perilaku dan perbuatan hidup 

utama dan dasar bagi seorang beriman. Hukum utama dan pertama, 

inti sari hukum Taurat. Mengasihi karena Kristus sudah mengasihinya, 

maka hidup saling mengasihi. Mengasihi karena Allah sudah lebih 

dahulu mengasihinya. Iman dan pengharapannya membuahkan, 

menghasilkan, mengakibatkan dan menyebabkan kasihnya  melimpah 

ruah. Sehingga ia siap sedia, rela dan  mau berkorban dalam karya dan 

kerjanya. Tidak mementingkan diri sendiri dan egois memperalat 

orang lain bagi keuntungan, kepentingan, kenikmatan, kesenangan diri 

sendiri. Profesional yang egois akan dilupakan, karena tidak memberi 

arti dan manfaat serta dayaguna bagi sesamanya. Sebab,  seseorang 

akan diingat dan dikenang karena  pemberian dan pengorbanannya. 

Orang yang tidak pernah berkorban, berbagi dan memberi akan 

dilupakan orang.  Dirinya tidak pernah memberi mafaat bagi orang 

lain. 
         2. Peduli dan empati. Peduli, kata yang berseberangan dengan 

egois. Egois adalah menutup hati, mata, telinga pada keadaan orang 

lain. Ia bermasa bodoh pada situasi orang lain. Malah, ia berusaha 

memanfaatkan orang lain bagi kepentimgan diri sendiri. Jauh dari 
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berkorban bagi orang lain. Malah mengorbankan orang lain bagi 

keuntungan dirinya. Sebaliknya, peduli adalah kepekaan diri melalui 

hati, mata, telinga, ketika berjumpa dengan  sesamanya, terutama 

ketika mereka dilanda pergumulan dan masalah. Peduli dirangkai 

dengan empati (empathy) berarti ketika hati, mata, telinga peka 

dengan keadaan sesamanya, dilanjutkan dengan pemahaman yang 

mendalam merasakan pergulatan dan pergumulan mereka. Bukan 

menurut kacamata diri sendiri, melainkan mencoba menyelami 

keadaan mereka dengan kacamata mereka. Tidak mudah, tetapi peduli 

dan empathy, mencoba menyelami keaadan mereka sedalam-dalamnya 

semampu ia menyelami dan merasakannya.  Membayangkan hal itu, 

sekiranya terjadi pada dirinya sendiri. Mencoba masuk ke dalam  

keadaan mereka. Pendeta profesional, akan sering berjumpa dengan 

berbagai ragam keadaan warga jemaatnya. Karakter profesional 

adalah karakter peduli dan empathy keadaan mereka yang 

dilayaninya. 
        3. Jujur.  Jujur adalah sikap, perilaku dan perbuatan yang 

didasari oleh hati yang lurus tidak bengkok, tidak berbohong dan  

tidak curang. Karakter jujur ini sangat penting dikembangkan oleh 

pendeta  profesional. Karena, dunia ini adalah dunia yang sudah 

tercemar, kotor, bengkok, tidak lurus, curang dan tidak jujur. Jabatan 

yang disandang seseorang kerap kali dimanfaatkan untuk memperkaya 

diri sendiri.  Penggunaan dan laporan keuangan dilaporkan tidak 

sebagaimana  mestinya. Pendeta  profesional berhadapan dengan 

keadaan demikian. Sebagai pemimpin, ia menjadi  teladan, contoh dan 

panutan yang jujur dalam memimpin. Hatinya lurus, tidak bengkok, 

tidak curang dan tidak berbohong. Ia cerdik dan tulus. Berbicara 

cerdik dan tulus merespon berbagai keadaan tersebut di atas.  

Menggunakan  uang jemaat secara bertanggung jawab. Mengerjakan 

tugas dengan baik dan benar. Menggunakan waktu secara bertanggung 

jawab dan disiplin. Kejujurannya nampak dalam cara  bersikap, 

berperilaku, berkata-kata  dan berbuat. Hati dan pikiran menyatu, 

dengan  mulut dan perbuatan. Ada integritas dalam hidupnya. 

Sehingga kata-katanya  didengar dan dipercaya. Hidupnya dihargai 
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dan dihormati, karena jujur, benar, baik dan berkualitas. Karena 

profesional, ia jujur. 
        4.Pekerja keras: kerja dengan 6-Es. Pendeta adalah profesi 

berdasarkan panggilan Tuhan. Karena itu, tugas-tugas yang ada di 

pundaknya, direcanakan dan dilakukan serta dilaksanakan  secara 

profesional, bukan amatiran. Maka karakternya di sini adalah karakter  

pekerja keras. Sebagai seorang pekerja yang melayani Tuhan, jemaat 

dan sesamanya, ia bekerja sebagai seorang pekerja keras. Sebagai 

pekerja keras, ia mengembangkan kerjanya itu dengan prinsip  enam S 

( 6 S), yakni:  kerja keras, kerja cerdas, kerja bagus, kerja lurus,  kerja 

tulus/ ikhlas,  kerja tuntas. Dengan mengembangkan 6 S ini, 

diharapkan seorang profesional dapat mencapai hasil kerja yang 

optimal. Tanpa kerja keras sampai tuntas, maka tidak akan ada hasil 

yang menggembirakan dan membahagiakan  hati. Kita melihat 

kembali janji Tuhan dalam Mazmur 126:5,6 ”Orang-orang yang 

menabur dengan mencucurkan air mata, akan menuai dengan 

bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil 

menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa 

berkas-berkasnya.”   Seorang pendeta profesional, adalah seorang 

pekerja keras. Janji Tuhan baginya sangat jelas, mempesona dan ajaib. 

        5. Disiplin: murid Kristus yang taat. Disiplin merupakan 

kesadaran diri untuk mengatur, menata, mengelola hidup dengan  

mengikuti, mematuhi, mentaati dan menurut tata  aturan  yang berlaku 

dimana  ia atau seseorang berada. Ia mematuhi dan mentaati tata 

aturan yang ada itu, karena hal-hal tersebut  memberi manfaat dan 

dayaguna baginya. Mulanya, akar kata disiplin itu adalah “disciple” 

yakni murid Kristus. Murid Kristus yang mendengar ajaran-ajaran dan 

tata kehidupan  sejati dari Yesus Gurunya. Murid-murid itu mentaati 

dan mematuhi ajaran-ajaran Tuhan dan Gurunya, karena hal itu 

dianggap baik dan benar bagi hidup mereka. Kemudian, kata 

“disciple” itu berkembang menjadi  “discipline” yakni  murid  yang 

mengikuti dan mentaati tata aturan, tata tertib dan norma-norma 

kehidupan,  karena hal itu dianggap berguna dan bermanafaat bagi 

hidupnya. Tanpa disiplin, orang akan terhambat untuk mencapai hidup  

berkualitas dan sukses. Rata-rata orang yang hidupnya berkualitas dan 
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sukses, adalah orang-orang yang hidup disiplin dan kerja keras. 

Pendeta profesional  berkarakter disiplin. Disiplin waktu, karena 

pekerjaannya banyak dan waktunya padat kegiatan, perlu dikelola 

dengan cermat. Disiplin rohani, karena perlu segar, tabah, kuat, dekat 

dengan Tuhan. Disiplin kerja, karena pekerjaannya banyak. Disiplin 

belajar, karena sebagian  kegiatannya membelajarkan jemaatnya. 

Sehingga wawasan keilmuannya terus diperbaharui. Disiplin hidup 

dan hidup disiplin. Dalam disiplin ada kualitas. Dalam kualitas ada 

disiplin. 
        6.Kompetitif. Era globalisasi merupakan era kompetisi. Para 

profesional  bersaingan  meningkatkan diri, memajukan diri, 

menambah wawasan keilmuan dan keterampilan. Masing-masing 

dituntut semakin kuat dibidangnya, tetapi juga mulai berkembang 

bahwa seseorang menambah wawasan interdisiplin keilmuan. 

Sehingga hal itu akan memberi nilai tambah bagi seorang profesional, 

karena menolongnya lebih mudah berkontribusi,  memahami  dan 

memasuki bidang dan dunia lain. Untuk itu, pendeta profesional perlu 

mengembangkan karakter kompetitif dalam dirinya. Sehingga ia terus 

memacu, memicu dan memotivasi  diri untuk meningkatkan dirinya 

dalam wawasan keilmuannya dan bacaan-bacaan lain yang 

berdayaguna memberi dukungan bagi kemajuan pelayanannya. Ia 

tidak cukup puas dengan apa yang telah ada dan dimilikinya. Ia terus 

bergerak maju mengembangkan dirinya. Sehingga dirinya semakin 

kompetitif dalam pelayanan bagi jemaatnya. Ketika datang dan 

muncul tantangan, gelombang, isu-isu, masalah-masalah baru, sesuai  

arus globalisasi, seorang profesioanl telah siap meresponnya  secara 

konstruktif.     
        7. Dipercaya, “trust”. Dalam dunia bisnis, menjadi orang yang 

dipercaya itu sangat penting. Kalau seseorang sudah tidak dipercaya, 

kehilangan kepercayaan dari orang-orang lain. Maka, ia akan 

mengalami kesulitan mengembangkan kemitraan kerja dan usaha 

bisnisnya dengan pihak lain. Sebab, dalam dunia bisnis, menjadi orang 

yang dipercaya itu sangat mahal dan penting. Relasi bisnis adalah 

relasi saling percaya satu dengan yang lain. Bila orang hilang 
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kepercayaannya, maka akan hilanglah peluang-peluang kerja sama 

dan kemitraan.    
Rasul Paulus dalam nasihat kepada Timotius, agar mencari orang-

orang  yang dapat dipercaya dan cakap mengajar orang lain, untuk  

membantu dia dalam tugas memberitakan kabar baik, Injil Kristus ( 2 

Tim 2:2 ). Seorang  profesional, adalah seorang yang dipercaya kata-

katanya, sikapnya, perilaku dan perbuatan hidupnya. Kepercayaan 

adalah modal utama dalam memimpin dan kerja sama dengan yang 

dipimpinnya serta dengan pihak-pihak lainnya. Bila tidak ada saling 

percaya mempercayai, maka ada kesulitan menjalin relasi dan 

kerjasama. 

        8. Bertanggung jawab. Pemahaman   tentang  tanggung jawab: 1. 

Keadaan wajib  menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa, 

boleh dituntut, dipersalahkan,  diperkarakan). 2. Fungsi menerima 

pembebanan sebagai akibat sikap  tindak sendiri atau pihak lain. 3. 

Bertanggung jawab berarti berkewajiban menanggung; memikul 

tanggung jawab; menanggung segala sesuatu. Oleh karena  itu, bagi 

seorang pendeta profesional, tanggung jawab adalah seseorang atau ia, 

sadar peristiwa hidupnya sebagai hasil dari keputusan dan 

perilakunya, sehingga ia bertanggung jawab atas apapun resikonya, 

entah baik atau buruk, tetap dipikulnya, bahwa itu adalah bagian yang 

harus dijalaninya sebagai konsekuensi perilakunya. Ia tidak akan 

pernah melemparkan tanggung jawabnya kepada orang lain, sehingga 

yang bersalah orang lain, lalu dirinya sendiri nampak seolah-olah 

bersih, padahal kotor. Baginya, tidak berlaku istilah, lempar batu 

sembunyi tangan. 

 

3. Karakter dasar dan pendukung 

       Dalam buku  “Character Formation for Leaders” Tom Yeakley 

mengusulkan   sepuluh karakter  yang diperlukan  seorang pemimpin 

kristen: 
26

 
Empat karakter dasar:   

                                                           
26

 Tom Yeakley, Character Formation for Leaders (Bandung: Kalam Hidup, 

2013), 32. 
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         1. Kasih. Kasihnya bermuara pada kasih Allah, sehingga ia 

memiliki kasih kepada saudara-saudara dan sesamanya manusia. 

Kasihnya mendorong  untuk berbuat baik dan melakukan yang  

terbaik. Ia mampu menerima,  mengakui dan mengampuni sesamanya.  

Rela berkorban bagi sesamanya. Lebih suka memberi dari pada 

menerima.
27

 
         2. Integritas. Integritas adalah  keterikatan yang kuat  terhadap  

aturan, nilai moral, kejujuran, prinsip moral yang baik. Perkataannya 

dapat dipegang. Janji-janjinya  dapat dipercaya. Perkataan dan 

perbuatannya  tidak bertentangan. Tanpa integritas pemimpin akan 

dikritik, diremehkan, tidak diindahkan, akan kehilangan dukungan  

dan ditinggalkan oleh pengikutnya. Tanpa integritas, faktor utama  

merusak reputasi dan kepemimpinannya.
28 

         3. Rendah hati. Rendah hati bermuara pemahaman bahwa 

dirinya tidak ada apa-apa yang dapat dibanggakan. Ia hanya debu 

yang diberi nafas kehidupan oleh Allah, sehingga  ia hidup.  Segala 

potensi yang ada, dan  keselamatannya, semuanya anugerahNya. 

Karena itu, ia rendah hati, sehingga mendorongnya berdoa, patuh dan 

taat kepada Tuhan. Rendah hati  dalam kesuksesan dan keberhasilan, 

sehingga ia  bersyukur.
29 

         4. Hati hamba. Tuhan Yesus adalah teladan hamba.  Ia memberi 

teladan dengan membasuh kaki murid-muridnya. Jati diri utama 

seorang pemimpin adalah menjadi hamba yang melayani. Sewaktu-

waktu menjadi hamba yang memimpin, dengan melayani. Waktu lain 

menjadi hamba  sebagai pengikut yang melayani. Karena peran dapat 

berubah-ubah. Tetapi status  tetap  hamba, dengan  melayani.
30 

Enam  karakter  pendukung: 

         5. Kekudusan.  Dosa telah merusak, mencemari, mengotori dan 

merendahkan  status manusia. Akan tetapi Kristus  telah menebus, 

mengampuni, membenarkan, membersihkan dan menyucikan  hidup 

                                                           
27

 Ibid., 41-50. 
28

 Ibid., 66-67.   
29

 Ibid., 86-94. 
30

 Ibid., 111-14. 
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orang yang sungguh-sungguh percaya.  Mereka lalu dipanggil 

menjaga hidup demikian itu,  agar terus baik keadaannya, tetap kudus 

dan suci. “Kuduslah kamu, sebab Aku kudus” (I Pet 1:16). Ia 

dipanggil menjaga kekudusan pernikahannya, kekudusan tubuh 

jasmaninya, kekudusan pikiran,  perilaku dan perbuatannya. Iblis telah 

tahu kelemahan manusia. Ia pandai membujuk rayu dan tipu daya. 

Para pemimpin target utamanya. Harta, tahta, wanita dan pikiran, 

kerap menjatuhkan pemimpin. Karena itu, jagalah kekudusan diri.
31

 
           6. Iman. Seorang pemimpin yang baik tidak menyangkal 

adanya kesulitan-kesulitan. Namun ia tetap bersandar dan menantikan  

pertolongan Allah. Tidak ada pemimpin sempurna. Yang dicari adalah 

pemimpin yang mengikuti dan percaya sungguh-sungguh kepadaNya. 

Pemimpin yang bergantung dan percaya serta yakin bahwa Allah 

berkuasa memeliharanya, akan menginspirasi dan memotivasi orang 

lain juga untuk beriman pada Tuhan.
32 

          7. Sabar. Kesabaran seorang pemimpin perlu dilatih. Jalan 

hidup ini panjang, berliku-liku, turun dan naik, persoalan silih 

berganti, sepanjang hayat, baru selesai akhir hayat. Kesabaran adalah 

ketekunan, ketabahan, kemampuan bertahan dalam kesukaran, 

kemampuan bertahan meskipun jalan memutar dan melingkar, seperti 

jalan Israel  dari Mesir ke Kanaan. Perlu cerdas memulai, bertahan, 

dan cerdas sampai mengakhiri. Sebab, dapat terjadi karena lelah, 

menyimpang, bujuk rayu, tipu daya, gagal finish di akhir perlombaan 

mencapai mahkota hidup. Perlu sabar, tabah, tekun dan  daya tahan. 

Sabar terhadap orang lain, sabar menyelesaikan masalah, sabar 

menunggu hasil, sabar dalam proses perubahan karakter. Pergumulan, 

tantangan dan kesukaran boleh jadi dipakai Tuhan melatih dan 

menggembleng  untuk membangun karakter berkualitas. Sehingga kita 

memiliki kemampuan   menghadapi pergumulan-pergumulan yang 

akan datang,  yang lebih besar.
33 
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8. Penguasaan diri. Siapakah orang paling kuat di dunia ini? 

Siapakah musuh paling besar di dunia ini? Musuh terbesar di dunia ini 

adalah diri sendiri. Karena itu, orang yang paling kuat di dunia ini 

adalah seorang yang telah mampu menaklukkan diri sendiri, mampu 

menaklukkan hatinya. Orang yang telah mampu menguasai diri 

sendiri. Itulah penguasaan diri. Seorang pemimpin perlu berusaha 

untuk mampu menguasai hatinya, menguasai pikirannya, menguasai 

perkataannya, menguasai sikapnya, menguasai perilakunya. Ia perlu 

mampu menguasai kemarahannya, saat ia marah. Ia perlu mampu 

menguasai keinginannya, ketika muncul berbagai keinginan, yang 

tidak sesuai dengan kebutuhannya dan norma yang baik dan benar.  

Penguasaan diri  diperlukan ketika goncangan kehidupan terjadi. Pada 

saat goncangan hidup terjadi, orang perlu tetap tenang, sabar dan 

tabah. 
 Sikap tersebut akan memampukan seorang pemimpin  dapat 

bersikap tepat, membuat keputusan  yang benar. Keputusan  yang baik 

dan benar, sebaiknya  diambil dengan  tidak emosional, tidak terburu-

buru, cukup tenang dan logis rasional.
34

 Ada kisah, ada  dua orang 

calon pemimpin untuk satu lowongan jabatan. Dua calon sama-sama 

bagusnya.  Saat  terjadi dan ada masalah, keduanya bersikap berbeda. 

Satunya, kendali diri cukup pakem, yang satu agak lemah  kendali 

dirinya. Maka pimpinan memilih calon yang kendali dirinya bagus.  

Sebab,  orang itu yang dapat mengatasi masalah, pada saat goncangan 

terjadi. Yang kendali diri lemah, akan terpengaruh oleh goncangan 

yang ada, sehingga menjadi enmosional dan tidak obyektif dalam 

bersikap. 

         9. Senang belajar. Belajar adalah proses berubah dan kemajuan. 

Belajar bukan hanya untuk menambah pengetahuan, tetapi untuk 

mengubah dan memajukan kehidupan. Demikian juga Alkitab, bukan 

untuk meningkatkan pengetahuan kita, tetapi untuk mengubah hidup 

kita. Sebagai pengikut, anak-anak Tuhan, murid-muridNya, kita 

menjadi seorang yang belajar dari Guru Agung Yesus Kristus. 

Mendengarkan Dia, belajar dari Dia, meniru teladanNya dan 
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mempraktikkan semuanya itu dalam hidup kita. Seorang murid adalah 

seorang yang suka dan senang belajar. Belajar sendiri (otodidak), 

belajar dari pengalaman hidup diri sendiri atau orang lain. Pengalaman 

adalah guru yang baik, lebih-lebih yang telah teruji. Dengan belajar, 

maka seorang pemimpin akan mengembangkan dirinya dan 

memajukan dirinya.
35

   
          10. Keberanian.  Pemimpin yang kurang memiliki keberanian,  

jarang mengambil langkah iman, langkah terobosan, kecuali langkah 

mengamankan dirinya. Pemimpin yang kurang berani ambil risiko, 

akan kurang diminati pengikutnya. Karena gambaran kurang 

kepercayaan dan keyakinan kepada Allah. Dibutuhkan pemimpin 

memiliki keberanian. Keberanian ini adalah kemampuan 

mengendalikan pikiran terhadap ketakutan itu sendiri. Berani berarti 

dikendalikan oleh Roh Allah, percaya kepadaNya dan yakin janjiNya, 

serta tidak membiarkan diri dikuasai ketakutannya.
36 

         Pemimpin berpengalaman terbukti lebih banyak belajar dari 

kegagalan dibandingkan kesuksesan. Kegagalan dipakai Tuhan  agar 

kita belajar menjadi lebih baik dan lebih kuat lagi. Kesukaran-

kesukaran melatih agar iman lebih  pasrah lagi, semakin bersandar 

lagi, semakin bergantung lagi, semakin mohon pertolongan dan juga 

menguji kesetiaan dan motivasi kita. Keberanian ini keberanian 

melangkah ke masa depan, meskipun belum diketahui. Keberanian 

mempertahankan kebenaran,  keyakinan dan prinsip hidup. 

Keberanian  membuat keputusan  yang dianggap benar. Keberanian  

memikul akibat keputusan, sikap dan perbuatan kita. Keberanian 

bukan sikap pemberani menghadapi dan melakukan hal-hal di luar 

tugas dan tanggung jawab  pendeta profesional. 

 

4. Membangun karakter 

         Benih karakter barangkali sudah ada   dalam setiap orang. Untuk 

membentuk karakter yang unggul merupakan proses panjang dan 

butuh waktu. Perubahan dan pembentukan karakter sesuai harapan 
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memerlukan usaha dan upaya yang kuat dan keras. Ada 2 model untuk 

membentuk karakter.  Model pertama: saya  memberi istilah  P-6: 

a. Pengenalan.  Mengenal  hal-hal berkenaan dengan karakter-

karakter yang akan dibentuk. 
b. Pemahaman. Memahami hal-hal berkenaan dengan karakter-

karakter yang akan dibentuk. 
c. Penerapan. Menerapkan karakter-karakter itu di dalam sikap, 

perilaku dan perbuatan. 
d. Pengulangan. Mengulangi dan mengulangi mempraktikkan 

karakter-karakter itu. 

e. Pembudayaan dan pembiasaan. Membiasakan karakter-karakter 

dan menjadi budayanya. 
f. Penyerapan/Internalisasi jadi karakter. Menyerap masuk dan 

menjadi karakternya. 
Model alternatif,   untuk melakukan perubahan dan membentuk 

karakter,  saya sebut dengan istilah  M-7,  dimodifikasi berdasarkan 

gagasan John Maxwell, dalam “Talent is Never Enough.”
37

 M-7 itu 

dijabarkan seperti berikut: 

a. Memulai perubahan. 

b. Kalau ingin berubah dan membentuk karakter, harus dimulai dan 

tidak ditunda-tunda. 

c. Mulai  dari diri sendiri. 

d. Perubahan dan pembentukan karakter itu harus dimulai dari diri 

sendiri, tanggung jawab sendiri, upaya sendiri, demi diri sendiri. 

Tidak dapat bergantung pada orang lain.   

e. Melakukan yang baik. 

f. Perubahan dan pembentukan karakter itu dilakukan dengan 

melakukan hal-hal yang baik dan benar, dan berkenaan dengan 

karakter-karakter yang akan dibentuk itu. 

g. 4. Mulai dari hal kecil. 

h. Segala perubahan yang ingin dilakukan, tidak dapat terjadi begitu 

saja. Tidak terbentuk dengan cepat dan mudah. Ia membutuhkan 
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waktu dan proses. Ia mesti mulai dari  yang kecil dan hal-hal 

kecil. Tidak dapat langsung besar. 

i. 5. Melakukan tiap hari. 

j. Hal-hal yang ingin diubah dan dibentuk itu, hal-hal yang baik dan 

benar itu, tidak dilakukan sesuka hati, kapan-kapan  dan sewaktu-

waktu saja.  Ketika dimulai perubahan dan  pembentukan  

karakter itu, maka ia dilakukan secara berkelanjutan, secara 

sinambung, setiap hari, dari hari ke hari. 

k. 6. Mengalami perubahan. 

l. Kalau hal-hal baik dan benar itu, mulai dari hal-hal kecil dan yang 

kecil, dilakukan setiap hari tanpa  henti, maka perubahan telah 

dimulai dan terus bergerak tanpa henti, setiap hari. 
m. 7. Melihat keajaiban. 

n. Perubahan yang dimulai dari hal kecil dan yang kecil, setiap hari 

dilakukan tanpa henti. Maka setelah berhari-hari, berminggu-

minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun, kita akan melihat  telah 

terjadi perubahan  yang besar dan ajaib. Terbentuklah karakter 

unggul. 

 

F.  PENDETA PROFESIONAL 

         Pendeta, diyakini sebagai jabatan panggilan yang  dipilih dan 

ditetapkan oleh Tuhan. Ia menjadi sebuah profesi, karena dilakukan 

dan dilaksanakan bukan secara amatiran, tetapi secara  profesional. 

Pendalaman  pemahaman profesional dikaitkan dengan beberapa ayat 

Alkitab, memberi kepada kita wawasan bahwa  seorang percaya 

semestinya  profesional dalam berkarya dan melayani. Seorang 

profesional, seorang yang berkarakter, sehingga  ketika melaksanakan 

tugas dan memimpin jemaat, akan membawa hasil baik dan 

membahagiakannya. Karena itu, kita sekali lagi menyelami 

pemahaman dan pengertian profesional, berdasarkan rumusan dalam 

“Guru Jemaat Profesional.” 

        Seorang  profesional adalah orang yang berusaha,  bekerja, 

berjuang melakukan kegiatan-kegiatan  dalam hidupnya untuk 

mencapai  satu hasil yang baik, optimal  dan berkualitas.  Kegiatan, 

kerja, karya, usaha dan perjuangan itu, sesuai dengan bidang profesi 
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yang digelutinya. Hal itu menjadi dan  merupakan sumber penghasilan 

bagi kepentingan, kelangsungan, kesejahteraan dan kebahagiaan 

hidupnya. Untuk mencapai hasil yang baik dan berkualitas itu, 

seorang profesional memerlukan pengetahuan,  kecakapan, 

kemampuan,   keterampilan dan sikap hidup konstruktif.   Agar  

terbentuk dan terjadi peningkatan pengetahuan, kecakapan, 

kemampuan, keterampilan dan sikap hidup tersebut, seorang 

profesional memerlukan pendidikan, pelatihan dan upaya-upaya 

pengembangan diri sesuai dengan bidang profesinya.
38 

 

1. Panggilan, dasar profesional 

        Pendeta adalah bidang layanan yang rohani, spiritual, bidang 

keagamaan, yang bersangkut paut dengan  Tuhan yang menciptakan 

alam semesta dan yang menyelamatkan manusia berdosa. Untuk 

melayani Tuhan dan umatNya, Tuhan mencari dan memanggil  orang-

orang untuk dipilih dan diutus Nya. 

         Pendeta, merupakan jabatan panggilan. Maksudnya,  orang-

orang yang memiliki dan mengemban di pundaknya  jabatan itu, 

hanya mungkin terjadi dan mampu bertahan sampai akhir, bila seluruh 

jiwa raga, derap langkah, akal pikiran, degup dan getaran,  kemauan 

dan keinginan, diwarnai dan  digerakkan, dipicu dan dipacu, serta 

dimotori oleh  kekuatan panggilan itu. Jadi, panggilannya, menjadi 

alas, dasar dan pondasi aktivitas  profesionalnya. 

 

2.Bekerja profesional 

         Seorang profesional akan  memberikan yang terbaik dari  yang 

ada pada diri. Ia juga akan melakukan yang terbaik dari segala yang 

dilakukannya dalam karya, kerja dan layanannya bagi Tuhan dan 

jemaatnya.  Yang  baik dan terbaik, yang diberikan dan dilakukan 

secara profesional, dapat dipertimbangkan berdasarkan indikator 

profesional berikut ini, yang kita lihat kembali berdasarkan indikator 

profesional di bagian depan:
39 
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         1. Memahami  diri: 1.Memahami diri   sebagai pribadi yang 

berpotensi dan terlatih.  2.Menjadi orang yang ikut memelihara 

pengetahuan dan kebudayaan.  3.Menjadi orang yang melaksanakan 

ketertiban dan disipilin.  4.Menjadi orang yang mentaati etika profesi  

bidangnya.  5.Memiliki otoritas dan wibawa melalui kinerja dan 

teladan hidup konstruktif.    
         2. Pengetahuan dan keterampilan: 6.Memahami dan menguasai 

bidang keakhlian  dan bagian yang dikerjakannya.  7. Memahami 

bahan dan konsep-konsep  bidang  kerjanya.  8. Kreatif dalam 

mengembangkan dan melaksanakan tugas bagiannya.  9. Kreatif 

dalam  menularkan pengetahuan dan keterampilannya kepada orang 

lain. 10.Terampil  mengaplikasikan pengetahuannya.        
         3.Pengembangan diri :  11. Berusaha untuk maju dan 

berkembang dalam bidang dan  keilmuannya. 12. Keterandalan dalam  

memberi layanan. 4. Layanan dan penghargaan:  13. Mengutamakan 

tugas profesinya. 14. Mendahulukan kepentingan orang yang dilayani.   

15. Layanan berkualitas, karena profesional,  mendapat penghargaan 

dari masyarakat.   

 

 

3. Di sini  ia hidup 

         Seorang teman pendeta berbicara tentang pelayanan  jemaatnya. 

Ia berkata secara simbolis, antara lain,  bahwa jemaatnya itu adalah 

ladangnya, sawahnya, kebunnya.    Karena di sini ia hidup. Dari sini ia 

hidup. Dari sanan sumber hidupnya.  Karena itu, saya mesti 

memelihara  dan merawatnya baik-baik. Sehingga ia ibarat tanaman,  

ia tumbuh subur, hijau, berbunga dan berbuah. Tanpa dipelihara dan 

dirawat dengan baik, maka ia tidak akan tumbuh, subur, berbunga dan  

berbuah. 

         Pendeta profesional,  akan melakukan tugas keopendetaannya 

secara profesional.  Karena itulah hidupnya. Dari situlah akan 

mengalir rejeki, sumber dan penghasilan bagi hidupnya. Di profesi  

inilah ia berkarya dan mengabdi. Sebab itu, itulah jalan hidupnya. 

Jalan yang dilakoni dan dikelolanya. Maka, tidak dapat dikelola dan 

dikerjakan dengan cara amatiran, tetapi harus profesional. 
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4. Memberikan  yang  terbaik (giving my best) 
         Dosa kekuatan perusak  dunia dan hidup manusia. Karena dosa 

manusia telah terjerumus dalam lumpur dosa. Dosa melumpuhkan  

sendi-sendi  baik dan benar alam diri manusia. Ia sudah tidak berdaya 

apa-apa untuk  dapat selamat. Akan tetapi, oleh kasih karunia dan 

anugerahNya, Tuhan Yesus telah menyelamatkannya. IA telah 

membebaskannya, melalui pengorbanan total jiwa ragaNya di atas 

kayu salib. Manusia  selamat, bebas dan merdeka, semata 

anugerahNya. 

        Sebagai seorang profesional yang sudah mengalami kebaikan 

Tuhan, Tuhan  yang sudah memberi yang terbaik, melalui 

pengorbananNya. Karena itu, seorang profesional,   dipanggil hidup 

untuk memberikan yang  terbaik, berupa: hati terbaik, keinginan 

terbaik, kemauan terbaik, tenaga terbaik, pikiran terbaik, kecerdasan 

terbaik, kepandaian terbaik,  pengetahuan terbaik,  keterampilan 

terbaik,  waktu terbaik, kesempatan terbaik, harta benda  terbaik dan 

segala yang menjadi miliknya. Bukan memberikan sisa, bekas dan 

usang.    

         Ia memberikan segala sesuatu dari dalam hidupnya dengan baik 

dan terbaik. Karena ia memberikannya kepada Tuhan,  Tuhan  yang 

mulia, suci, kudus, tinggi dan luhur. Kepada Tuhan  yang demikian,  ia 

tidak layak memberikan yang biasa-biasa,  yang sisa, yang bekas, 

yang usang, yang kurang berkualitas, yang kurang bernilai, yang 

kurang terhormat dan kurang terpuji. Ia  didorong  dan dimotivasi  

memberikan yang terbaik dari dirinya.  Demikian pula, ketika ia  

memberikan layanan   kepada sesamanya,  ia   memberikan layanan 

yang terbaik. Memberikan pembelajaran dan pendidikan terbaik. 

Khotbah yang terbaik. Pastoral terbaik. Rencana terbaik.  Program 

terbaik. 

 

5. Melakukan yang terbaik (do my best) 
        Seseorang  yang  telah selesai dari dunia pendidikan, umumnya 

lalu masuk ke dunia kerja  atau usaha. Menurut Robert Kiyosaki,  

kerja  atau usaha itu  dapat  berupa :  menjadi employee (pegawai, 
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bekerja ikut  orang lain),  self-employed (pekerja lepas, wiraswasta),    

business owner (pemilik usaha),  investor ( penanaman modal).
40

  

Semua  kerja atau usaha  itu, dikerjakan dan dilakukan secara 

profesional.  Karena, semua bidang itu, menyangkut hidup, bagi 

hidup, untuk hidup, sumber penghidupan dan penghasilan. Ia tidak 

dapat dilakukan secara amatiran. 
         Seorang pendeta profesional,  kerja dan usahanya dapat dilihat 

dari satu sisi,  ia sebagai employee atau pegawai yang bekerja pada 

satu lembaga gerejawi. Dari lembaga gerejawi itu, ia mendapat  

penghasilan sesuai dengan ketentuan yang  berlaku di lembaga 

tersebut. Tetapi, pada sisi yang lain, ia juga dapat dilihat sebagai self 

employee  dalam pengertian  bahwa cara, strategi, kualitas, relasi, 

komunikasi  dan  kerja  profesional  dalam pelayanan jemaat, akan 

memberi  dampak  positif dan cukup tinggi secara ekonomi. 

Maksudnya, karena dia bekerja dengan baik, melakukan yang terbaik, 

maka Tuhan memberkatinya, memberikan rejeki-rejeki yang cukup 

dan bahkan mungkin agak lebih. Mungkin saja Tuhan memakai  warga 

jemaat yang dilayaninya, sehingga mereka tergerak hati untuk  berbagi 

rejeki  kepadanya. Hal itu dapat terjadi, karena mereka merasakan 

layanan profesional  yang menyentuh dan menggetarkan hati 

sanubarinya. 

        Terlepas dari hal di atas,  seorang pendeta   mestilah profesional 

dan melakukan yang terbaik. Sebab Tuhan sudah melakukan yang 

terbaik bagi dirinya. Tuhan sudah berkorban di atas  kayu  salib 

baginya.  Tuhan menghapuskan dosanya. Tuhan mengampuni 

dosanya. Tuhan mengajarkan hal-hal yang baik dan terbaik  baginya.  

Tuhan  melakukan contoh  yang baik dan terbaik.  Tuhan  sudah 

berbuat yang terbaik bagi manusia. Semua dimaksudkan  agar 

manusia  diperlengkapi untuk hidup baik, kerja baik, berkarya baik, 

dan melakukan pelayanan terbaik. 

          Pendeta profesional,  sebagai respon terhadap kebaikan Tuhan  

dan melakukan terbaik baginya. Maka  secara profesional, melakukan 

                                                           
40

 Robert T. Kiyosaki,  The Cashflow Quadrant (Jakarta: Gramedia, 2001), 11-

20. 
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yang baik dan terbaik dalam kerja dan karyanya. Melakukan yang 

terbaik dalam kepemimpinan dengan  menyiapkan program terbaik.  

Melakukan tugas pembelajaran dan pendidikan jemaat yang terbaik.  

Menyiapkan  dan menyampaikan khotbah  yang terbaik.   Melakukan 

layanan pastoral dan  konseling yang terbaik.   Memperlakukan  

rekan-rekan  dan mitra kerja  dengan baik dan terbaik.  Melakukan 

komunikasi dan relasi yang baik dan terbaik. Melakukan semua tugas 

kependetaan  yang ada di pundak dan tanggung jawabnya, dengan 

baik dan terbaik.   Yang amatiran dibuang jauh-jauh.  Yang sisa, bekas 

dan usang, dilempar jauh-jauh dari benaknya. Tinggal profesional.  

 

6. Tujuan (goal) dan program   
         Orang hidup dan bekerja tentu sudah tahu dan paham mengapa 

ia melakukan dan mengerjakan sesuatu. Untuk apa ia mengerjakan 

dan melakukan sesuatu. Pasti ia sudah mempertimbangkan semuanya 

itu. Kita mendengar ungkapan, “Time is money” waktu adalah uang, 

maksudnya, kalau orang berbuat sesuatu, mesti ada hasilnya, mesti 

bernilai ekonomi.Kalau tidak ada hasilnya, maka orang akan 

mengurungkan diri untuk melakukannya. Pemikiran demikian mau 

menunjukkan bahwa orang suka dan senang melakukan sesuatu kalau 

memberi manfaat bagi dirinya. Sebab itu, seorang pendeta profesional 

melakukan sesuatu yang memberi manfaat dan dayaguna bagi dirinya,  

keluarganya, jemaat yang dilayaninya dan kemuliaan  bagi nama 

Tuhan.   
         Untuk itu,  maka semua kegiatan yang dilakukan  dalam 

pelayanannya  di tengah jemaat, dilakukan secara sadar, sistematis dan 

berkesimbungan. Secara sadar artinya dilakukan secara sengaja, ada 

niat baik, sungguh-sungguh  dan ada tujuan. Sistematis artinya   

terencana dengan baik dan ada program yang baik pula. Sinambung 

artinya berkelanjutan, sepanjang hayat, sesuai tahap-tahap usia dan  

kebutuhan orang dalam tahap-tahap itu. 

         Implementasi hal itu, maka  pendeta profesional perlu menyusun 

tujuan  jemaatnya, paling tidak untuk satu tahun. Agar ia bekerja dan 

berkarya ada tujuan di depan yang akan dituju dan dicapainya. Tujuan 

itu diperlukan sebagai pedoman kerja, pengarah kerja, penuntun kerja, 
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agar ada fokus kerja,  memotivasi kerja, mendorong daya juang dan 

alat ukur evaluasi posisi  capaian.  Tujuan,  kemudian diwujudkan 

dalam program kerja. Program kerja yang akan merinci hal-hal yang 

akan dilakukan secara lebih detail lagi. Pendeta profesional bekerja 

dan berkarya berdasarkan program itu. Program itu untuk mencapai 

perubahan dan  kemajuan. 

              

7. Tuhan sumber hidupnya 

        Seorang profesional melakukan tugas, kerja dan usahanya dengan 

sebaik mungkin.  Sebab, hidupnya bermuara, berasal dan bersumber 

dari situ. Kegiatan, kerja dan aktivitasnya memberi hasil bagi 

penghidupannya. Pekerjaannya adalah sumber hidupnya. Maka 

pekerjaannya dikelola  secara profesional. 

         Pendeta  profesional, mengerjakan tugasnya sebaik mungkin. 

Memberikan yang terbaik dalam layanan kepada Tuhan dan 

jemaatnya. Melakukan yang terbaik dalam layanan dan pengabdian 

serta pekerjaannya. Hidupnya adalah pekerjaannya. Pekerjaannya 

adalah hidupnya. Dari snan ia hidup. Di sana ia hidup. Hidup untuk 

melayani dan berkarya. Berkarya bagi Tuhan dan sesama serta 

jemaatnya. 

         Pendeta  profesional, menyerahkan diri dan hidupnya kepada 

Tuhan. Dirinya adalah alat di tangan Tuhan bagi karya dan 

kemuliaanNya. Sebab itu, sesungguhnya, hidupnya bermula, 

bermuara, berasal, bergantung dan bersumber dari Tuhan. Segala 

rejeki hidupnya datang dari Tuhan. Bila dari karya, kerja, usaha, 

kegiatan dan aktivitasnya memberi hasil yang bernilai ekonomi dan 

juga sosial, maka semuanya itu bagian dari anugerah dan berkat 

Tuhan. Yakin dan yakin seyakin-yakinnya, kalau ia hidup  bergantung  

pada Tuhan, maka Tuhanlah yang akan  menyediakan, memberi dan 

melengkapi hidupnya. Sumber sejati hidupnya adalah Tuhan Allah, 

perkasa, besar dan maha kaya. Tuhan berkuasa memeliharakan siapa 

saja yang menjadi duta dan utusanNya. Mustahil Ia akan 

menelantarkan dan membiarkannya hidup sia-sia, gagal, tanpa 

memberi manfaat dan dayaguna bagi sesama. Kerja dan karya 

profesional pasti dan tentu akan memberi pengaruh dan dampak yang 
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besar dan ajaib. Tidak ada yang mustahil bagi Allah.  Segala sesuatu 

mungkin bagiNya. 

 

8. Yakin Tuhan berkuasa memeliharanya 

         Manusia yang memiliki akal, pikiran, perasaan, kekuatan dan 

tenaga, dianjurkan agar memberdayakan seluruh potensi diri bagi 

pengembangan, mempertahankan dan melanjutkan nhidupnya. Sudah 

menjadi lazim dan biasa  orang bekerja keras dengan menggunakan 

tenaga, akal pikiran, pengetahuan, keterampilan, kepandaian dan 

pengalamannya.  Sehingga dapat terjadi, kecenderungan hidup 

mengandalkan hal-hal yang nyata dan kongkret itu. Ia kurang 

menyeimbangkannya dengan mengandalkan kuasa dan kekuatan 

Tuhan, sehingga, kadang-kadang tiba pada kebimbangan dan keragu-

raguan dalam hidupnya. Terutama, bila terjadi dan muncul masalah-

masalah dan keputusan yang memerlukan pemikiran dan perenungan 

diri.   

        Hal yang nyata dan kongkret menjadi lebih mudak dilakukan, 

dibandingkan hal-hal yang agak abstrak.  Hal-hal yang menyangkut 

keyakinan, iman, percaya, kuasa dan kekuatan Tuhan, memang agak 

abstrak. Ia ada dalam wilayah rohani. Sedangkan akal, pikiran, 

keterampilan, pengalaman, kekuatan dan tenaga, semua itu nyata dan 

kongkret. Maka kecenderungan memakai dan memberdayakan yang 

kongkret itu  lebih mudah dan nyata. 

         Akan tetapi, pendeta profesional mengandalkan kedua kekuatan 

itu secara seimbang, konsisten, sinergis, tidak memilah dan 

memisahkan, apalagi mempertentangkannya. Iman mesti diserta 

perbuatan. Perbuatan-perbuatan yang berdasarkan iman kepada Tuhan, 

kuasaNya, kekuatanNya, keajaibanNya dan termasuk 

kemustahilanNya.   Ia harus percaya dan  yakin, yakin seyakin-

yakinnya,  bahwa Tuhan Allah  maha kuasa, maha besar dan perkasa, 

untuk menyelamatkan dan memeliharakan hidupnya. “Karena aku 

tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin bahwa Dia berkuasa 

memeliharakan apa yang telah dipercayakannya  kepadaku hingga 

pada hari Tuhan,” (2 Tim 1:12 B).   
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        Tuhan Yesus Kristus, siapa Dia sebenarnya?  Aku sungguh tahu, 

kenal,  siapa Dia sebenarnya, kuasaNya, kebesaranNya, 

keperkasaanNya dan kasihNya. Aku percaya sekaligus yakin 

kepadaNya. Ia berkuasa melindungi, menyertai, memberkati dan 

memelihara aku, dalam setiap langkah, karya, kerja bahkan dalam 

seluruh pergumulanku. Meskipun, ibarat domba  dikirim, diutus dan 

berada  di tengah-tengah serigala. Aku dombanya tetap akan selamat. 

Sebab Ia Gembalaku yang baik, agung dan sejati. Tidak akan 

dibiarkanNya aku diterkam, dirobek-robek dan dimangsa serigala-

serigala buas itu. Asal saja, bersandar, berlindung dan berharap 

padaNya, sambil hidup tulus dan cerdik. 

 

PENUTUP  

        Pendeta adalah sebuah jabatan yang terjadi melalui proses 

merespon panggilan Tuhan. Meskipun ia adalah panggilan, ia tidak 

layak dilakoni secara amatir. Justeru karena panggilan Tuhan, maka ia 

menempati posisi yang suci, luhur, mulia, sakral, sehingga perlu 

respon yang profesional. Sebab itu, pendeta juga adalah sebuah 

profesi yang profesional, bukan amatiran.   

         Pendeta, profesi yang dilakoni profesional, berkaitan yang 

dikerjakan dan dikaryakan adalah Injil Kristus. Injil Kristus itu, mulia 

dan maha bahagia (I Tim 1:12). Maha bahagia yang datang dan 

dialirkan melimpah dari sorga. Sebab itu, melayani Injil ini sungguh 

maha bahagia bagi pendeta profesional. Bahagia yang tidak ada 

bandingnya, lebih dari bahagia ukuran dunia. Ia bahagia, karena Injil 

itu menjadi kekuatan Allah yang menyelamatkannya. Ia bahagia, 

karena  mampu mendengar FirmanNya dan memeliaharanya (D + P = 

B;  dengar, pelihara, bahagia). Ia bahagia, karena mengetahui ajaran 

dan teladanNya, serta melakukannya (T + L = B;  tahu, lakukan, 

bahagia). Ia bahagia, karena dipercaya  melayaniNya dan jemaatNya. 

Dalam benaknya,  lebih bahagia memberi dari pada menerima. Sebab 

itu, menjadi pendeta profesional adalah kebahagiaan  tidak terkira  

baginya. Kalau hanya  amatiran, ia tidak akan bahagia, sebab cuma 

setengah hati. Kalau profesioanl, dengan hati, totalitas hati dan  

hidupnya, ia bahagia. 
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        Oleh karena itu, pendeta profesional selalu mengingat panggilan 

dan komitmennya akan panggilanNya. Ia memahami dan menyelami 

hakekat dan makna profesi yang dikelola  secara  profesional. Ia 

memperhatikan  keterkaitan profesional  dengan  Alkitab, tugas-tugas 

dan tanggung jawab seorang pendeta, pendeta sebagai pemimpin  

jemaat,  karakter pendeta profesional. Akhirnya, melayani Injil 

Kristus, mulia  dan maha bahagia baginya.   
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IMAMAT AM ORANG PERCAYA SEBAGAI KEKUATAN 

JEMAAT MISIONER
1
 

 Oleh Uwe Hummel
2
 

 

 

Abstrak 
Gereja-gereja Protestan yang pernah muncul dari gerakan 

Reformasi pada abad ke-16 sering terlalu “Pendeta-Sentris”, 

sedangkan yang disebut “kaum awam” cuma menjadi penonton. 

Padahal Martin Luther menilai, jabatan pendeta memang penting, 

tetapi bukan hak istimewa untuk melayani. Semua orang Kristen yang 

telah dibaptis dan percaya (apa lagi yang sudah naik sidi), berhak dan 

wajib mengambil bagian di dalam pelayanan. Mereka adalah suatu 

“Imamat Am Orang-orang Percaya” melalui profesi masing-masing. 

Justru melalui “kaum awam” itu berita Injil bisa masuk segala bidang 

kehidupan sehari-hari. Penulis mengajak gereja (khususnya GKE) 

untuk membina warga gereja agar melalui kesaksian dan pelayanan 

mereka, GKE menjadi semakin “misioner”. 

 

Kata-kata kunci: Imamat Am, jabatan gerejawi, jemaat misioner, 

Martin Luther, Protestan, Gereja, GKE, Jabatan, Jemaat. 

                                           
1 Karangan ini merupakan Orasi Dies Natalis Sekolah Tinggi Teologi Gereja 

Kalimantan Evangelis berjudul “Perpaduan antara Imamat Am Orang Percaya dan 

Jabatan Gerejawi sebagai kekuatan Jemaat Misioner: Sebuah Inspirasi dari Martin 

Luther”, yang disampaikan oleh Pdt. Uwe Hummel, B.A., M.Th., Ph.D., dalam 

acara Dies Natalis dan Wisuda STT GKE pada tgl. 11 Pebruari 2017 di 

Banjarmasin. Kemudian dibedah dalam seminar Bedah Orasi Ilmiah yang 

dilaksanakan pada tanggal 21 April 2017 di Aula STT GKE. Dalam seminar 

tersebut, menghadirkan empat orang Penanggap yakni Pdt.Dr.Keloso (penanggap 

dari aspek dogmatis), Pdt.John Asihua, M.Th (Penanggap dari Majelis Sinode 

GKE), Romo A.Bambang Doso Susanto (Penanggap dari perspektif Katolik) dan 

Belman Anggen, SE (Penanggap dari warga Jemaat). 
2  Pdt. Dr. Uwe Hummel adalah Pelayan Oikumene dari Mission21 di Gereja 

Kalimantan Evangelis. Sejak awal 2014, ia melayani sebagai Dosen di STT GKE di 

Banjarmasin, Kalimantan Selatan. 
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PENDAHULUAN 
Kebanyakan gereja Protestan bercorak seperti “gereja pendeta”. 

Pendetalah yang paling aktif dan kadangkala pendeta saja yang 

melayani. Sedangkan “kaum awam” cuma menjadi penonton atau 

konsumen pelayanan pendeta. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa 

pendeta siapapun dia, bukanlah “superman” atau “superwoman”. 

Pendeta bukan manusia sempurna. Dia tidak sanggup melakukan 

segala sesuatu seorang diri dengan baik. Pendeta yang bersemangat 

seperti “animator“ pun tidak bisa menghidupkan jemaatnya terus 

menerus; lambat laun bisa membosankan juga; dan dampak pelayanan 

gereja dan umatnya dalam masyarakat pasti tidak ada kalau hanya 

pendetalah yang berperan. 

Menurut Martin Luther (1483-1546), setiap orang Kristen berhak 

dan wajib bersaksi tentang Yesus sebagai Juruselamat dan melayani 

sesamanya. Status semua warga gereja ini disebut imamat am orang-

orang percaya (1 Petrus 2: 5-9). Semua anggota jemaat harus 

mendukung pelayanan para pejabat gerejawi. Hal itu tidak terjadi 

dalam Gereja Katolik Roma pada zaman Luther, karena teologinya 

mengenai jabatan gerejawi berporos pada institusi “imamat khusus” 

(clerus) yang dibedakan secara hakiki dari “kaum awam”. Luther 

menegaskan bahwa imamat khusus Gereja Katolik Roma itu tidak 

sesuai dengan Perjanjian Baru. Tak boleh ada perbedaan hakiki antara 

pejabat gereja dan warga gereja. Perbedaannya cuma perbedaan 

fungsional, bukan substansial.
3
 Sesungguhnya, kerja sama atau sinergi 

antara pejabat gerejawi
4
 dan imamat am orang-orang percaya (warga 

gereja) adalah syarat mutlak agar organisasi gereja bisa hidup dan 

                                           
3 Lih. Ishira Yoshira, Kein Hierarchischer Status: Die Geistlichen und ihr 

Missionarischer Auftrag, Lutherische Monatshefte, 1981. 
4 Menurut Luther, pejabat gereja yang dimaksudkan adalah pendeta jemaat 

atau penginjil (pemberita Injil), sedangkan untuk Calvin jabatan gereja dijabarkan 

dan mencakup pendeta, penetua (presbiter; penilik), diakon dan guru (katekhis 

jemaat dan dosen teologi). 
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mempunyai dampak yang baik di dalam masyarakat.
5
 Kebenaran 

Yesus Kristus baru bisa merembes masuk ke dalam segala bidang 

kehidupan, bila setiap orang yang dibaptis menjadi saksi Yesus 

Kristus melalui profesinya, entah itu profesi rohaniawan atau profesi-

profesi di dalam masyarakat.   

 

A. IMAMAT ISRAEL 
Menurut Perjanjian Lama, institusi imamat berkembang sesudah 

kaum Ibrani dibebaskan dari perbudakan di Mesir. Sebelumnya, para 

leluhur Israel seperti Kain dan Habel, Nuh, Abraham, Ishak dan 

Yakub memang membangun altar dan menyajikan korban kepada 

TUHAN pada saat-saat dan di tempat-tempat tertentu, tetapi mereka 

tidak disebut imam.
6
  

Pada zaman Musa, terciptalah imamat Israel. Jabatan imam 

dipercayakan kepada orang laki-laki tertentu untuk membawa 

persembahan dan doa syafaat atas nama umat. Imam dianggap sebagai 

penghubung antara TUHAN dan manusia. Di samping Musa sebagai 

hamba TUHAN (pimpinan tertinggi) dan Miriam sebagai nabiah (Kel 

15:20), institusi imamat ditetapkan oleh TUHAN seperti berikut: 

Harun dan anak-anaknya sebagai pelayan utama atau clerus major 

(lih. Kel 28:1-43, 29:1-37) dan suku Lewi sebagai pembantu pelayan 

(clerus minor) di tempat ibadah TUHAN (Bil 3:6; 8:6br; 8:14br; 

18:21-26).
7
  

Pada zaman pembuangan Israel di Babel (597/586-539 SM), 

jabatan imam sebagai pelayan bait Allah tidak bisa berfungsi dan 

                                           
5 Menurut Hendrik Kraemer, kaum awam adalah saluran untuk pembaharuan 

bagi gereja dan masyarakat. Hendrik Kraemer, Theologia Kaum Awam (Jakarta: 

BPK Gunung Mulia, 1974), 27-35. 
6  Melkisedek, raja Salem, disebut “imam Allah Yang Mahatinggi” yang 

datang memberikan roti dan anggur kepada Abraham (Kej 14:18-20). 
7 Selain para imam, pemimpin-pemimpin Israel seperti Yosua, para hakim 

dan raja-raja yang berkenan kepada TUHAN diberkati dengan Roh Allah dan 

diberikan hikmat dan kuasa. Begitu pula para nabi diilhami oleh Roh Allah agar 

sanggup memahami kehendak TUHAN, membaca tanda-tanda zaman dan 

memberikan arahan dan teguran kepada para penguasa dan orang banyak.  
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menjadi mubazir, sedangkan jabatan ahli Taurat semakin berkembang 

untuk melayani di sinagoge.  

Sesudah Israel diperbolehkan oleh Raja Kores dari Persia untuk 

pulang ke Yerusalem
8
 dan membangun kembali Bait Allah, imamat 

dipulihkan kembali demi pelayanan di bait Allah, sedangkan para 

akhli Taurat seperti Ezra menjadi gembala-gembala rohani yang 

membina umat di sinagoge-sinagoge. Sampai pada zaman Perjanjian 

Baru, jabatan-jabatan yang paling menyolok di dalam agama Yahudi 

ialah imam (kaum Saduki) dan akhli Taurat atau rabbi (kaum Farisi). 

Sesudah tentara Romawi menghancuran bait Allah pada tahun 70 M, 

jabatan imam di Israel tidak berfungsi lagi sampai sekarang.  

 

B. IMAMAT AM 
Menurut Perjanjian Lama, Israel dipilih oleh TUHAN dan 

dipanggil untuk menjadi terang dunia. Umat Israel diberikan 

perjanjian TUHAN yang berikut: “Kamu akan menjadi bagi-Ku 

kerajaan imam dan bangsa yang kudus” (Kel. 19:6). Namun, belum 

jadinya suatu “imamat am” di dalam Perjanjian Lama. Malah, umat 

TUHAN
9
 terbagi antara imamat (termasuk kaum Lewi) dan orang 

banyak.   

Menurut nubuat di dalam Kitab Yoel 2:28-32, imamat am adalah 

suatu kenyataan akhir zaman (realitas eskhatologis). Kelak, pada hari 

TUHAN, Allah akan mencurahkan Roh-Nya ke atas semua manusia 

yang berseru kepadaNya, termasuk anak-anak, laki-laki dan 

perempuan.  

Menurut tafsiran gereja mula-mula, nubuat Nabi Yoel itu digenapi 

dengan kedatangan Yesus Kristus. Di dalam diri Yesus Kristus, Allah 

telah menggenapi janji-janjinya. Menurut surat Ibrani, Yesus Kristus 

adalah Imam Besar yang kekal yang mempersembahkan dirinya 

                                           
8 Lih. Yes 44:28 + 45:1 br ; 2 Taw 36:22 br ; Ezra 1:1 br.  
9 Bahasa Ibrani qahal atau qehillah yang diterjemahkan dengan εκκλησία 

dalam LXX/Septuaginta dan PB, dan dengan jemaah, jemaat ataupun gereja dalam 

B. Malayu / B. Indonesia. Maksudnya orang-orang yang dipanggil dari tempatnya 

masing-masing untuk beribadah, bersekutu dan melayani.  
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sebagai korban penghapus dosa yang sempurna untuk seluruh umat 

manusia (lihat Ibr 4:14br, 7:1-8:13, 9:11br). Jadi,  di dalam diri Yesus 

Kristus kita sudah memasuki zaman akhir. 

Oleh karena itu, pada hari Pentakosta Roh Kudus telah turun di atas 

para rasul, Maria dan pengikut-pengikut Yesus Kristus yang lain di 

Yerusalem (Kisah 2). Turunnya Roh Kudus itu merupakan hari 

lahirnya gereja sebagai umat Allah yang dipanggil dan dikumpulkan 

dari segala bangsa dan diutus menjadi saksi-saksi-Nya sampai ke 

ujung-ujung bumi. Para rasul mengakui kenyataan bahwa Roh Kudus 

diturunkan pada orang-orang non-Yahudi sama seperti pada orang-

orang Yahudi yang percaya kepada Yesus Kristus (Kisah 15:8). Setiap 

orang yang diurapi oleh Roh Kudus boleh menghadap TUHAN secara 

langsung, tanpa perantaraan seorang imam, bahkan setiap orang 

Kristen (laki-laki dan perempuan) boleh disebut sebagai anggota 

imamat am.   

Baik Rasul Petrus maupun Rasul Paulus menggambarkan gereja 

sebagai bangunan.
10

 Menurut Efesus 2: 19-22, jemaat diumpamakan 

sebagai sebuah rumah yang dibangun atas dasar ajaran-ajaran para 

rasul dan nabi dengan Yesus Kristus sebagai batu penjuru. Di mana 

menurut Perjanjian Lama kemuliaan TUHAN diam di dalam kemah 

pertemuan di padang gurun dan kemudian di bait Allah di atas bukit 

Sion di Yerusalem, begitu menurut Perjanjian Baru gereja sebagai 

tubuh Kristus menjadi tempat kediaman Allah. 

Menurut surat 1 Petrus 2: 5-9, setiap anggota jemaat adalah sebuah 

“batu hidup” di dalam bangunan gereja itu. Yesus Kristus adalah batu 

yang diletakkan oleh TUHAN di Sion (sebagai Bait Allah yang hidup 

dan kekal). DIA adalah “batu penjuru yang mahal“ untuk yang 

percaya dan “batu sentuhan dan batu sandungan“ bagi mereka yang 

tidak percaya. Semua orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus 

                                           
10  Bandingkan juga perumpamaan Yesus menurut Mat. 7:24-27. 

“Dua macam dasar“ untuk membangun rumah itu sering dikutip dalam rangka 

pembangunan jemaat/gereja yang kuat. Jika orang tidak mendirikan gereja atas dasar 

ajaran Yesus Kristus, maka gereja itu tidak bisa bertahan terhadap ancaman dunia 

ini. 



 

83 

sebagai juruselamat dunia dan dibaptis dalam namaNya disebut “umat 

rajani” dan “imamat Sang Mahakuasa”.  

 

C. IMAMAT DI DALAM GEREJA KATOLIK ROMA 
Menurut kesaksian Perjanjian Baru, semua orang Kristen boleh 

melayani di dalam jemaat. Ada jemaat-jemaat seperti di Korintus yang 

anggotanya begitu aktif sehingga menimbulkan kekacauan sehingga 

Rasul Paulus menegur mereka dan menuntut bahwa segala pelayanan 

harus “membangun” dan harus terlaksana secara “sopan dan teratur” 

(1 Kor 14:40). Gereja digambarkan sebagai “tubuh Kristus” di mana 

setiap anggota mempunyai fungsi tertentu sesuai dengan karunia yang 

dipercayakan kepadanya oleh Roh Allah. Semua anggota harus 

bekerja sama dengan baik, satupun tidak boleh dihalangi atau 

dianggap tidak berarti; yang lemah pun harus dijaga dengan baik dan 

diperlakukan dengan hormat (1 Kor 12: 1-27; Ef 4: 1-16; dll).  

Selain itu, Allah juga menetapkan beberapa orang di dalam jemaat 

sebagai rasul, nabi, pengajar, dll. (1 Kor 12: 28 br). Sesuai dengan 

kebutuhan, jabatan-jabatan baru, seperti diakon, ditahbiskan dengan 

peletakkan tangan di atas mereka (Kis 6: 1-7). Orang-orang yang 

diutus untuk pelayanan khusus juga diberkati dengan peletakkan 

tangan (misalnya Paulus dan Barnabas, Kis 13:3). Untuk para penilik 

jemaat dan diakon diberikan instruksi-insruksi tertentu (1 Tim 3: 1-

13).   

Perlu diperhatikan bahwa pelayanan dan jabatan-jabatan masih 

beranekaragam di dalam jemaat-jemaat mula-mula dan belum ada satu 

struktur jabatan yang baku. 

Gereja mula-mula mengalami banyak tantangan. Jemaat-jemaat ini 

ditolak oleh umat Yahudi dan sering dianiaya oleh negara Romawi. 

Beberapa ajaran sesat mengancam jati diri gereja dari dalam. Pada 

abad yang ke-2, Marcion adri Sinope (85 – 160 M) menuntut agar 

orang-orang Kristen membuang Perjanjian Lama, karena menurutnya, 

kitab orang-orang Yahudi ini bersifat jasmani dan tuhannya bukan 

Allah Bapa Yesus Kristus, melainkan suatu dewa yang lebih rendah. 
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Marcion juga mau membuang sebagian besar dari Perjanjian Baru 

yang dianggap dicemari oleh ajaran-ajaran Yahudi.   

Untuk menghadapi ancaman-ancaman dari luar maupun dari dalam 

seperti itu, gereja mendirikan beberapa “tembok pelindung”, yaitu:  

1. Penetapan Kanon Alkitab termasuk Perjanjian Lama; 

2. Pengakuan Iman Rasuli; 

3. Tata Gereja / Tata Ibadah (seperti Didakhe);  

4. Struktur Jabatan.  

Struktur jabatan tersebut pada dasarnya meliputi tiga jabatan, yaitu: 

Episkopus (ketua/bishop/uskup), Presbiter (penatua yang kemudian 

menjadi imam di dalam jemaat lokal), dan Diakon (yang lambat laun 

menjadi pembantu imam saja).  

Perlahan-lahan muncul sebuah hirarkhi (top-down), juga di 

kalangan para episkopus sendiri. Uskup Yerusalem, Antiokhia, 

Alexandria, dan Roma menuntut hak dan wewenang khusus, bahkan 

Uskup Roma (paus) menuntut hak kepemimpinan mutlak atas semua 

uskup lain.  

Sesudah gereja diakui oleh negara Roma pada tahun 313 M 

(Maklumat Milano), struktur jabatan hirarkhis ini semakin menguasai 

seluruh kehidupan gereja. Pada konsili di Nicaea (325 M), yang 

diselenggarakan oleh Kaisar Konstantin Agung, uskup-uskup 

Yerusalem, Antiokhia, Alexandria dan Roma diakui sebagai 

Patriakhat. Dan pada konsili Konstantinopel (381 M) Patriakhat 

Konstantinopel disetarakan dengan paus di Roma. Gereja kemudian 

secara  resmi sudah menjadi agama negara. 

Struktur Jabatan hirarkhis ini dikembangkan lagi pada abad-abad 

pertengahan (sekitar 500 sampai 1500 M), sehingga hak-hak orang 

Kristen biasa (yang disebut laios atau awam) semakin tidak 

diindahkan dan peran imamat am hampir hilang sama sekali. Gerakan 

biarawan-biarawati, yang dimulai sebagai gerakan kaum awam di luar 

struktur gereja, perlahan-lahan semakin diintegasikan ke dalam stuktur 

hirarkis gereja.  

Hanya peranan dari raja-raja kristen, terutama kaisar, sebagai 

pelindung bahkan penyelenggara gereja secara teologis sering 
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dikaitkan dengan imamat am tetapi justru itu ditentang oleh struktur 

resmi Gereja Katolik Roma. Baru para reformator seperti Martin 

Luther dan Yohanes Calvin mengangkat pemahaman itu lagi dan 

bahkan memperluasnya mencakup semua orang Kristen yang sudah 

dibaptis. 

 

D. IMAMAT AM & JABATAN JEMAAT MENURUT MARTIN 

LUTHER 
Medan pelayanan utama seorang pendeta adalah gereja: fungsinya 

terbatas entah sebagai pelayan jemaat atau pejabat dalam struktur 

gereja. Pada sisi lain, tempat kerja warga atau “kaum awam” adalah di 

luar gereja: anggota-anggota jemaat bekerja di dalam keluarga, di 

sekolah, di ladang, di pasar, di kantor, di pemerintahan, di perusahaan, 

dan bidang-bidang lain di dunia ini. Oleh karena itu, iman Kristen 

hanya bisa merembes masuk seluruh kehidupan masyarakat kalau 

“kaum awam” menjadi saksi di dalam aktivitas-aktivitas sehari-hari 

sedangkan pendeta menjadi “pelatih” dan pembina mereka.  

Reformator Jerman Martin Luther (1483-1546) berhadapan dengan 

Gereja Katolik Roma yang dikuasai oleh imamat khusus. Hirarkhi 

panjang Gereja Katolik Roma dikepalai oleh paus yang menganggap 

dirinya sebagai pewaris jabatan Rasul Petrus dan sebagai wakil Yesus 

Kristus di bumi (vicarius Christi). Paus menuntut kekuasaan mutlak, 

baik dalam urusan-urusan rohani maupun dalam urusan-urusan 

duniawi. Paus dianggap memiliki sebuah khazanah perbuatan baik 

Yesus Kristus, para rasul dan orang-orang kudus.  Hanya pauslah yang 

dapat memberikan sebahagian dari khazanah ini kepada manusia yang 

tidak sanggup mengimbangi dosa-dosanya dengan perbuatan-

perbuatan baik tanpa pertolongan gereja. Makanya, pada zaman 

Luther, penjualan surat penghapus dosa (indulgensia) menjadi bisnis 

paus yang sangat laris. 

Imamat khusus Gereja Katolik Roma dijabarkan sampai ke 

kampung-kampung. Setiap imam atau pastor bisa menguasai jiwa-jiwa 

dari anggota-anggota jemaatnya melalui sistem sakramen-sakramen. 

Menurut Gereja Katolik Roma, keselamatan hanya dapat diperoleh 
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melalui perantaraan imam. Kekuasaan Imam diwujudkan melalui 

pelayanan ke-7 sakramen yang hanya boleh dilayani oleh para imam 

atau yang diizinkan oleh mereka (misalnya diakon juga boleh 

membaptis).
11

  

Memperoleh sakramen-sakramen itu dianggap sebagai syarat 

mutlak untuk bisa selamat. Maka imamat khusus mempunyai 

kekuasaan yang sangat besar. Para imam menguasai jiwa-jiwa umat 

dan tidak jarang mereka menyalahgunakan kekuasaan tersebut demi 

kepentingan lain.  

Dr. Martin Luther, mahaguru Biblika di Universitas Wittenberg, 

menantang teologi Gereja Katholik Roma itu. Teologi baru Luther 

didasarkan pada keyakinan akan anugerah Allah (sola gratia) yang 

oleh kasihNya mempersembahkan anakNya yang tunggal, Yesus 

Kristus, sebagai tebusan bagi dosa-dosa dunia ini. Hanya darah Yesus 

Kristus (solus Christus) yang dicurahkan di atas kayu salib boleh 

menyelamatkan, dan bukan perbuatan-perbuatan baik, kesalehan 

manusia ataupun indulgensia paus sekalipun. Karya Yesus Kristus, 

sebagai dasar dan jalan keselamatan, boleh diketahui melalui berita 

baik yang terkandung di dalam Alkitab (sola scriptura). Setiap orang 

yang menerima perjanjian kasih Allah itu dengan kepercayaan penuh 

(sola fidei) boleh mengambil bahagian di dalam karya keselamatan 

Yesus Kristus tersebut, demi kemuliaan Allah (soli Deo gloriam). 

Luther sadar bahwa ia hanya bisa membebaskan kaum Kristiani 

kalau dia membongkar struktur jabatan imamat khusus di Gereja 

Katolik Roma yang tidak berdasarkan ajaran-ajaran Alkitab itu.
12

 Ia 

sering membahas perkara tersebut di dalam kuliah-kuliah, surat-

menyurat dan penerbitan buku-bukunya. Menurut keyakinan Luther 

                                           
11  Sakramen Pentakhbisan Imam dan Sakramen Konfirmasi/Sidi 

merupakan hak uskup sebagai imam agung dan konsekrasi uskup merupakan hak 

paus. 
12  Beberapa gagasan berikut diambil dari Otto Hermann Pesch, 

Gerechtfertigt aus Glauben: Luthers Frage an die Kirche Questiones Disputatae 97, 

Freiburg, 1982. 
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(dan memang sesuai dengan ajaran-ajaran gereja mula-mula) semua 

orang milik Kristus  (imamat am) dipanggil dan diutus oleh Tuhan. 

Di dalam buku De captivitate Ecclesiae (Pertahanan Gereja di 

Babel) pada tahun 1520, Luther membahas kekuasaan Gereja Katolik 

Roma melalui ke-7 sakramen yang merupakan alat-alat paksaan di 

tangan imam-imam. Luther menuntut agar hak pelayanan sakramen 

itu dikembalikan kepada jemaat.  

Oleh karena hampir semua bishop Katolik Roma melawan 

Reformasi dan menghalangi pemberitaan Injil yang benar, maka 

Luther mengajak kaum bangsawan Jerman untuk mengambil alih 

kepemimpinan organisatoris agar para rohaniawan bebas melayankan 

firman dan sakramen sesuai dengan ajaran Alkitab. Seruan tersebut 

tertuang dalam karya tulis yang juga diterbitkan pada tahun 1520 dan 

diarahkan kepada kaum bangsawan Jerman (Kepada kaum Ninggrat 

Kristiani dari Bangsa Jerman, 1520).  

Pemilik firman dan sakramen adalah gereja, dan gereja adalah 

orang-orangnya, yaitu “imamat am“. Tetapi, agar pelayanan firman 

dan sakramen terlaksana secara teratur, maka jemaat berhak dan wajib 

memanggil, menguji dan mengutus pelayan-pelayan tertentu (yaitu 

yang memiliki karunia-karunia khusus) untuk melayankannya atas 

nama gereja. Jadi, jemaat “mendelegasikan” (de-legare = 

mewariskan) jabatannya kepada orang-orang pilihannya (mandataris).  

Luther menguraikan hal tersebut di dalam karya tulisnya  (tahun 

1523)  berjudul: Bahwa sebuah Jemaat atau Sidang Kristen memiliki 

hak dan kuasa untuk menilai/memeriksa segala Doktrin dan 

memanggil atau memecat segala pengajar, sebagaimana dibuktikan 

oleh Alkitab.
13

 Luther menekankan salah satu kiasan dalam Alkitab 

bahwa sebuah kawanan domba pasti mengenal gembalanya. TUHAN 

adalah gembala orang-orang pilihan-Nya (Maz 23). Pemimpin-

pemimpin umat yang baik dan takut akan TUHAN digambarkan juga 

                                           
13  Judul diterjemahkan oleh penulis. Untuk penerjemahan B. Inggris, 

lih. Luther Works, That a Christian Congregation or Assembly has the Right and 

Power to Judge All doctrine and to Call and Dismiss All Teachers, as proven by the 

Scriptures, 1523. 
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sebagai gembala atau penjaga Israel (Yeh 33: 7br): gembala yang 

benar, akan berbuat baik bagi domba-dombanya dan melindunggi 

mereka, sedangkan gembala palsu hanya mau mengambil keuntungan 

dari kawanan domba dan melarikan diri kalau ada bahaya (Yeh 34:1-

31).  

Yesus Kristus juga menamakan murid-murid-Nya sebagai domba-

domba yang diutusNya di tengah-tengah serigala (Mt 10:16) untuk 

mengumpulkan “domba-domba yang hilang dari umat Israel“ dan 

memberitakan kepada mereka bahwa Kerajaan Sorga sudah dekat (Mt 

10:6-7). Bahkan Yesus Kristus sendiri adalah Anak Domba (Wahyu 

12:11) yang telah menderita dan dikorbankan sebagai korban 

penghapusan dosa oleh Diri-Nya sendiri sebagai Imam Besar yang 

sejati dan kekal (surat Ibrani 10:1-18). Anak Domba itu akan datang 

kembali untuk menghakimi; Dia, sebagai Gembala Agung, akan 

memisahkan domba-domba/gereja yang benar dari kambing-

kambing/orang durhaka (Mt 25:31br).  

Luther berargumentasi bahwa hak dan wewenang yang dituntut 

oleh para imam dan uskup  bila itu menghalangi pemberitaan Injil, 

tidak boleh diterima oleh jemaat. Sebagai kawanan domba Yesus 

Kristus, setiap jemaat lokal berhak menilai ajaran-ajaran dari yang 

menamakan diri “hamba Tuhan”. Karena karunia Roh Kudus, maka 

jemaat sanggup membedakan suara gembala yang baik dari gembala-

gembala palsu. Dan karena pelayanan firman dan sakramen harus 

dilaksanakan secara benar dan teratur, maka setiap jemaat juga wajib 

memilih, memanggil dan meneguhkan seorang gembala baginya. 

Luther menulis: 
     Dimana saja ada sebuah jemaat Kristen ..., ia tidak hanya memiliki hak 

dan wewenang tetapi juga kewajiban untuk menjauhkan diri dari pejabat-

pejabat yang melawan Allah dan Firman-Nya. ... Mereka memiliki hak 

ilahi untuk memecat para uskup (...) tersebut. ( ... ) sebuah jemaat Kristen 

harus memiliki guru-guru dan pengkhotbah-pengkhotbah yang melayani 

Firman ( ... ). Makanya, kita harus bertindak sesuai dengan Alkitab dan 

memanggil dari antara diri kita sendiri orang-orang yang memiliki 
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kualifikasi dan yang dicerahkan oleh Allah dengan akal budi dan yang 

dipercayakan karunia-karunia untuk melaksanakan tugas tersebut.
14 

Menurut Confessio Augustana (Pengakuan Iman kaum Protestan di 

sidang kekaisaran di Augsburg pada tahun 1530), yang ditulis oleh 

Philipp Melanchthon dengan persetujuan Luther, gereja didefinisikan 

sebagai berikut “Gereja adalah persekutuan orang-orang kudus, yang 

di dalamnya Injil diajarkan secara benar dan sakramen-sakramen 

dilayankan secara teratur. Agar terwujud keesaan (persatuan) gereja, 

adalah cukup (satis est) bila semua warga setuju dengan pengajaran 

Injil dan pelayanan sakramen-sakramen yang tepat.”
15

  

Jabatan yang melayankan Injil dan sakramen, menurut Artikel VIII 

dari Confessio Augustana tersebut, diperintahkan dan ditetapkan 

(instituere) oleh Allah. Bahkan, di dalam Artikel XIV ditekankan “ ... 

seorangpun tidak boleh mengajar secara resmi (ad publicum; di dalam 

ibadah umum) di dalam gereja atau melayankan sakramen-sakramen 

bila dia tidak dipanggil (vocare) secara resmi (recte).”
16

 

 Jadi, disini kita melihat bahwa tidak ada lagi penekanan akan 

pentingnya pendelegasian jabatan gerejawi oleh jemaat kepada orang 

tertentu. Alasannya ialah perkembangan sejarah. Sejak 1523, para 

Reformator radikal seperti Thomas Münzer (bekas mahasiswa Luther) 

dan Andreas Bodenstein von Karlstadt (bekas rekan Luther), dan para 

Anabaptis, berpendapat bahwa jabatan gerejawi sama sekali tak perlu 

dan bahwa setiap orang Kristen, berdasarkan imamat am, boleh saja 

melakukan segala tugas kependetaan.  

Hal tersebut tidak Alkitabiah dan boleh mengakibatkan 

kekacaubalauan yang menghambat pelayanan firman dan sakramen. 

Oleh karena itu, para Reformator seperti Luther, Melanchthon dan 

Calvin menegaskan bahwa perlu ada jabatan jemaat yang ditetapkan 

dan diberkati oleh Allah. Namun, ini tidak berarti bahwa Luther 

meralat ajaran-ajarannya mengenai hak dan kewajiban imamat am. 

                                           
14  Diterjemahkan dan dipersingkat sedikit oleh penulis.   
15  CA VII, diterjemahkan oleh penulis.   
16  CA XIV, diterjemahkan oleh penulis. 
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Dalam buku berjudul “Mengenai Konsili-konsili dan Gereja-

gereja” (Von Konsiliis und Kirchen, 1539), Luther sekali lagi 

menguraikan ajarannya mengenai gereja termasuk hubungan antara 

imamat am dan jabatan gerejawi. Khususnya dalam bagian III, Luther 

menyebut 7 tanda dari sebuah gereja yang hidup (gereja yang kudus, 

am dan rasuli), yaitu:  

1. Firman Allah diajarkan sebagai anugerah Allah; 

2. Sakramen Pembaptisan Kudus dilayankan sebagai tanda hidup 

baru di dalam Yesus Kristus; 

3. Perjamuan Kudus dilayankan menurut ajaran Reformasi 

dengan menggunakan roti dan anggur untuk semua anggota-

anggota jemaat;  

4. Pelayanan “kunci-kunci” (maksudnya pengampunan dosa dan 

pemberitaan anugerah) dilaksanakan untuk umum dan juga untuk 

orang perorangan;  

5. Pemanggilan dan pentahbisan pelayan-pelayan gereja seperti 

pendeta, bishop, penginjil, dll.; 

6. Doa, puji-pujian dan memuliakan Nama Tuhan di dalam liturgi 

di tempat umum;  

7. Memikul salib dan menjadi saksi Yesus Kristus.
17

  

Perlu diperhatikan, bahwa butir 1 sampai 5 adalah tugas-tugas yang 

seharusnya dipercayakan kepada jabatan gerejawi, sedangkan butir 6 

dan 7 adalah tanda pengenal “orang-orang Kristen yang kudus” (die 

heiligen Christenmenschen) atau kaum “imamat am”. Butir 6 

menyangkut partisipasi imamat am di dalam ibadah, sedangkan butir 7 

menyangkut kesaksiaan imamat am di dalam kehidupan sehari-hari, 

termasuk dalam keluarga dan melalui profesi.
18

  

                                           
17  Untuk teks dalam Bahasa Inggris, The Councils and the Church, 

lihat Luther's Works, vol. 41. 
18  Untuk ajaran Luther mengenai kesaksian warga gereja melalui 

profesi masing-masing, lihat Gustav Wingren. Luthers Lehre vom Beruf (München: 

1952), 32-33. Wingren bertitik tolak dari ungkapan Martin Luther bahwa semua 

warga gereja memiliki status yang layak dan kewajiban untuk melayani (lih. WA 

15:625 “Omnes status huc tendunt, ut aliis serviant“).  
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E. STRUKTUR OPERASIONAL GEREJA 
Kita sudah melihat terjadinya pergeseran di dalam teologi Luther 

yang diakibatkan oleh situasi. Luther yang muda ingin membebaskan 

gereja dari penindasan imamat khusus, sangat menekankan hak dan 

kewajiban “kaum awam” atau imamat am; sedangkan Luther yang 

lebih tua yang ditantang oleh kaum radikal dan Anabaptis 

menekankan jabatan jemaat yang ditetapkan oleh Allah.    
1. Struktur Organisatoris 

 Berdasarkan kedua penekanan (bukan perbedaan!) tersebut, gereja-

gereja Lutheran di berbagai negeri mengembangkan struktur-struktur 

gereja yang majemuk. Kita boleh menemukan tiga struktur dasar, 

yaitu: 

a. Struktur Episkopal (uskup, bishop, atau ephorus) yang diawasi 

oleh dewan-dewan majelis. gereja-gereja Lutheran di Swedia, 

di Latvia dan di Rusia memiliki jabatan uskup agung. Struktur 

itu dirasakan perlu ada demi efisiensi di dalam pelayanan 

jemaat-jemaat yang tersebar jauh atau untuk menghadapi 

pemerintahan yang otoriter. Gereja-gereja Lutheran di 

Sumatera, Indonesia (misalnya HKBP dan BNKP), memiliki 

struktur yang pada dasarnya Presbiterian, ditambah unsur 

Episkopal dalam jabatan ephorus saja sebagai jabatan 

pemersatu. 

b. Struktur Presbiterial (presbiterial-sinodal atau sinodal-

presbiterial): kadangkala gereja-gereja Lutheran dipengaruhi di 

dalam strukturnya oleh konteks Reformed (misalnya, Gereja 

Lutheran di Belanda; gereja ini sudah bersatu dengan gereja-

gereja Reformed / PKN). Atau, dirasakan bahwa jabatan 

bishop terlalu “berbau katholik”. Gereja-gereja Lutheran 

seperti ini tidak mendapat sebuah jabatan bishop atau 

superintenden. Kadang kala jabatan “presiden” yang sekaligus 

menjadi ketua Sinode boleh lebih berkuasa daripada seorang 

“bishop” yang cuma menjadi pastor pastorum dan ordinator. 
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c. Struktur Kongregasional (otonomi jemaat lokal) pun ada di 

kalangan Lutheran. Gereja-gereja Lutheran ini menerapkan 

kemandirian jemaat yang mirip dengan model 

kongregasionalisme di kalangan Calvinis (misalnya di 

Antwerpen, Belgia, di Brasil, dan di Amerika Serikat).  

 

2. Model Pelayanan 

Selain struktur organisasi gereja, model pelayanan yang diterapkan 

di dalamnya tidak kalah penting. Avery Dulles
19

 membedakan 

beberapa model yang boleh diterapkan di dalam gereja-gereja 

Lutheran juga, yaitu:  

a. Gereja sebagai pelayan.
20

  

b. Gereja sebagai institusi (hal. 33-43) 

c. Gereja sebagai persekutuan mistik (hal. 45-58) 

d. Gereja sebagai sakramen (hal. 60-71) 

e. Gereja sebagai pewarta (hal. 73-82) 

f. Gereja sebagai hamba (84-95)  

g. Gereja penziarah
21

 

“Setiap model gereja mempunyai titik-titik lemahnya”.
22

 Model-

model sebenarnya harus saling melengkapi. Dapat saja perubahan 

konteks sosial, budaya atau politik menuntut perubahan struktur 

organisatoris atau model pelayanan. 
3. Ordinasi Jabatan 

Pelayanan di dalam gereja perlu dilaksanakan oleh semua orang 

Kristen (imamat am), dan khususnya oleh orang-orang yang 

kepadanya dipercayakan sebuah jabatan. Adapun beberapa hal yang 

perlu diperhatikan untuk mengisi jabatan-jabatan, yaitu: 

                                           
19  Dulles, Avery. Model-Model Gereja, hal. 21-29. 
20  Ibid. 25. 
21  Ibid. 104 br. Ini gambaran WCC dari Evanston 1954 sampai 

Upsala 1968. 
22  Ibid. 30. 
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a. Seorang calon pendeta (atau jabatan lain) harus merasakan 

suatu panggilan hati (vocatio interna) untuk melaksanakan 

pelayanan tertentu. 

b. Majelis Jemaat maupun Sinode harus selalu menguji seorang 

calon pendeta. Tak cukup kalau dia merasakan “panggilan 

TUHAN” di dalam hatinya. Jemaat dan kemudian juga sekolah 

teologi harus mengakui panggilan hati tersebut sebagai 

panggilan Tuhan (vocatio externa). Akhirnya pimpinan gereja 

harus menguji yang bersangkutan lagi lalu mengambil 

keputusan untuk menahbiskan dia. 

c. Penahbisan tidak mengubah status orang di hadapan Allah 

ataupun jemaat. Melalui upacara peneguhan, tugas-tugas 

jabatan dipercayakan secara resmi kepada seseorang. 

Seandainya orang itu tidak melaksanakan tugasnya, atau 

menyalahgunakan jabatan gereja, maka penahbisan bisa juga 

ditarik kembali. 

d. Setiap pelayan gereja berhak mendapat dukungan jemaat. 

Tetapi, dalam situasi-situasi tertentu, pendeta boleh “mencari 

makan” melalui profesi lain (misalnya sebagai guru, tukang, 

dll), asal dia tetap setia dalam melaksanakan tugas 

kependetaannya. Rasul Paulus sering bekerja sebagi pembuat 

kemah agar tidak terlalu memberatkan jemaat (konsep tent-

making-minstry). 

e. Pendeta harus melaksanakan tugasnya sesuai dengan firman 

Allah. Seluruh jemaat, khususnya majelis, berhak dan wajib 

mengawasinya. 

 

4. Penilik Gereja 

Luther sangat mengharapkan bantuan dari para raja untuk berperan 

di dalam kepemimpinan gereja karena sudah tidak ada uskup yang 

benar lagi. Namun, Luther juga menyetujui adanya seorang 

superintendent atau bishop. Tetapi, jabatan bishop pun tidak lebih dari 

jabatan pendeta. Bedanya, bishop dipercayakan pelayanan umum 

(pastor pastorum et primus inter pares). Bishop boleh menjabat 
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sebagai pimpiman organisatoris ataupun sebagai pimpinan spiritual 

saja.  
5. Struktur yang misioner 

Selain keyakinan ajaran, struktur gereja sangat ditentukan oleh 

kondisi sosial-budaya masyarakat. Ada tipe-tipe gereja yang cocok 

pada tipe-tipe masyarakt tertentu.
23

 Kebudayaan turut menentukan tipe 

gereja (misalnya bentuk Gereja Anglikan di Inggris atau Gereja 

Reform di Swis). Untuk menggumuli struktur gereja manakah yang 

paling baik, maka kita dapat memperhatikan beberapa hal sebagai 

berikut: 

a. Apakah tradisi sejarah yang diwarisi gereja kita dari lembaga 

zending;  dan apakah tradisi itu menjadi kekayaan atau beban? 

(masalah denominasi, aliran, gereja suku) 

b. Apakah ada struktur gerejawi yang menghambat pelayanan 

Firman? 

c. Apakah ada unsur-unsur kebudayaan lama dan kontemporer 

yang menjadi hambatan, atau sebaliknya membantu gereja 

melaksanakan tugas-panggilannya. 

d. Apakah yang paling banyak mewarnai konteks kita? (Islam, 

kebudayaan, kemiskinan, kekerasan, pencemaran lingkungan) 

dan apakah gereja siap menangapinya dengan baik? 

e. Apakah GKE merupakan “gereja pendeta”?  

f. Apakah ada pendeta yang menjadi “superman” atau 

“superwoman”? 

g. Apakah setiap orang Kristen sudah menjadi saksi di dalam 

profesinya? 

h. Apakah para pendeta dan guru membina warga-warga jemaat 

untuk menjadi saksi di dalam profesi masing-masing? 

i. Apakah kita memerlukan jabatan-jabatan gerejawi lain dewasa 

ini? 

j. Apakah model gereja yang sangat baik untuk konteks 

Kalimantan di abad ke-21 ini?  

                                           
23  Lihat Elisabeth Nottingham, Agama dan Masyarakat. 
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k. Dengan siapa sepatutnya kita membangun kerjasama/aliansi 

untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu? (misalnya: Gereja 

Katolik Roma, organisasi Islam, partai politik, 

radio/televisi/media cetak lokal). 

l. Apakah konsep misi gereja kita? Ingin menguasai, 

menaklukkan orang lain untuk pindah agama? Ataukah 

menghadirkan damai sejahtera Allah melalui pelayanan kasih 

(diakonia); membina persekutuan dengan sesama manusia 

seluas-luasnya (koinonia); dan memberitakan kabar anugerah 

Allah kepada segala makhluk (kerigma/ marturia)? 

 

6. Struktur Jabatan dalam Gereja Kalimantan Evangelis 

Dapatkah beberapa sumbangan teologi Martin Luther bisa 

diterapkan di Gereja Kalimantan Evangelis (GKE)? Di sini saya hanya 

mau menyebut beberapa hal secara singkat yang kemudian dapat 

dikaji dan didiskusikan lebih mendalam lagi.
24

 

GKE adalah gereja Reformed yang mengikuti teologi para 

Reformator gereja abad ke-16, khususnya Yohanes Calvin (1509-

1564). Walaupun pengaruh Martin Luther tetap ada juga (melalui 

sejarah Rheinische Missionsgesellschaft atau Barmen dari Jerman 

yang berkecimpung di Kalimantan sampai 1920/1925), pola Yohanes 

Calvin lebih dominan (khususnya di dalam struktur, tata gereja dan 

disiplin gereja).  

GKE memiliki empat jabatan gerejawi, yaitu: pendeta, penatua, 

diaken dan pambarita (pemberita Injil). Selain itu ada beberapa 

pelayan lain seperti guru sekolah Minggu, pemusik, pemandu 

nyanyian jemaat (singer), pemimpin kppr dan lain-lain sesuai dengan 

kebutuhan jemaat-jemaat. Namun, GKE sangat “dikuasai” oleh para 

pendeta. Contohnya: biasanya bukan seorang penatua yang 

berpengalaman yang menjadi ketua Majelis, melainkan seorang 

                                           
24  Beberapa gagasan diambil dari F. Steinhauer, Das Amt und die 

Ämter in der christlichen Gemeinde. Gedanken eines Missionars (Deutsches Pfarrer-

Blatt: 1971), 443 br. 
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pendeta, walaupun mungkin pendeta itu baru saja ditahbiskan dan 

masih sangat muda. Para penatua sering tidak tahu bahwa menurut 

teologi Yohanes Calvin, mereka seharusnya memimpin jemaat sebagai 

penilik.  

Dan lebih parah lagi jabatan diakon, yang sering dianggap sebagai 

semacam “penatua muda” dan bukan sebagai “pelayan kasih” dan ahli 

pekerja sosial sesuai dengan Alkitab (Kis 6) dan ajaran Calvin 

(Institutio IV iii-iv). Menurut Calvin, pemberita Injil (penginjil) 

sebenarnya bukan jabatan struktural, melainkan jabatan luar biasa 

seperti rasul dan nabi.  

Pada abad ke-21 ini, sebaiknya GKE mengembangkan mutu dan 

profesionalisme dari para pejabat gerejawi tersebut, khususnya para 

diaken sebagai pekerja sosial gerejawi yang memperjuangkan hak-hak 

orang-orang miskin, buta huruf, cacat, dan tertindas (advokasi) dan 

menolong orang-orang kecil itu menjadi berdaya dan mandiri 

(transformatif), misalnya melalui pendidikan atau kursus-kursus 

diakonia. Melihat mutu katekhisasi yang cukup memprihatinkan, 

maka sebaiknya juga dipertimbangkan untuk menciptakan jabatan 

guru jemaat atau katekhis dari kalangan sarjana teologi yang memilih 

untuk tidak ditahbiskan sebagai pendeta. Hal serupa bisa 

dipertimbangkan untuk juga mempekerjakan ahli-ahli musik gerejawi 

(misalnya, di Jerman hampir semua jemaat memiliki seorang “kantor” 

atau penata musik gerejawi).  

Selain meningkatkan penjabaran jabatan gerejawi (dengan 

memberikan lebih banyak wewenang dan tangung jawab kepada para 

penatua dan diaken, serta menciptakan jabatan-jabatan baru seperti 

katekhis dan penata musik), hal yang paling penting ialah untuk 

memberdayakan para warga jemaat. Sebaiknya, semua warga jemaat 

dibina dan dikaderkan untuk dua hal, yaitu:  

a. Menjadi pendamping pejabat gerejawi, misalnya sebagai 

anggota tim pastoral yang dipimpin oleh pendeta dan penatua, atau 

sebagai anggota tim diakonal yang dipimpin oleh diaken, atau tim 

pembinaan yang dipimpin oleh katekhet, ataupun tim musik yang 

dipimpin oleh seorang penata musik. 
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b. Selain pelayanan para warga jemaat (imamat am) di dalam 

jemaat, mereka juga perlu dibina menjadi saksi Yesus Kristus 

melalui profesi mereka masing-masing. Dengan demikian Injil bisa 

merembes dan membawa perubahan di segala bidang kehidupan 

dan di segala tempat di Kalimantan. 
 

PENUTUP 
Luther pernah melawan struktur Gereja Katolik Roma pada 

zamannya, karena struktur itu dianggap memisahkan secara mutlak 

antara para pejabat gerejawi atau “imamat khusus” (clerus) dan warga 

gereja (laios). Pemisahan tersebut menjadikan warga gereja sebagai 

penonton pelayanan saja dan malah menghambat pelayanan Firman.  

Para pejabat gerejawi (imamat khusus) tersebut cenderung 

menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan sendiri. Makanya, 

berdasarkan Perjanjian Baru, Luther menegaskan bahwa setiap orang 

Kristen berhak melakukan aktivitas-aktivitas tertentu di dalam gereja 

dan wajib bersaksi di dalam profesinya. Yesus Kristus adalah imam 

besar yang kekal dan semua anggota tubuh Kristus mengambil 

bahagian di dalam imamat-Nya, mirip dengan orang-orang Lewi 

mengambil bahagian di dalam imamat Harun seperti yang disaksikan 

di dalam Perjanjian Lama.  

Di dalam kehidupan sehari-hari. setiap orang Kristen wajib 

mengikuti dan melayani Kristus dan memikul salibnya, baik di dalam 

gereja maupun melalui profesi masing-masing. Pada hakekatnya itulah 

pelayanan misioner yang berdampak positif. Kalau setiap orang 

Kristen memperkenalkan kasih Allah di tempat tinggal, tempat belajar 

dan tempat kerja masing-masing, maka seluruh masyarakat dapat 

dibaharui dan dikembangkan. Imamat am boleh menjadi ujung 

tombak satu gereja yang misioner. 

Pada sisi lain Luther melawan kaum radikal (Anabaptis) yang 

membawa kekacauan di dalam gereja dan masyarakat dan tidak peduli 

pada struktur dan jabatan. Luther menetapkan jabatan gerejawi 

sebagai instansi yang melayani firman dan sakramen secara teratur. 

Jabatan itu ditetapkan oleh Tuhan dan dipercayakan oleh jemaat 
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kepada orang-orang yang berakal budi dan yang dikaruniai Allah 

bakat-bakat tertentu.  

Menurut Luther, hubungan kerjasama yang optimal antara imamat 

am orang-orang percaya dan jabatan gerejawi penting sekali agar 

jemaat bisa hidup dan kehadirannya dirasakan secara positif oleh 

lingkungannya. Pendeta, penatua. diaken (atau jabatan lain) tidak 

boleh melayani sendiri saja, tetapi harus didukung secara aktif oleh 

warga gereja. Sebaliknya, warga gereja harus dibina baik-baik untuk 

dapat ikut melayani di dalam gereja dan  boleh menjadi saksi di dalam 

masyarakat umum melalui profesi masing-masing. 

Luther menegaskan bahwa struktur dan jabatan gerejawi harus 

mendukung pelayanan firman. Bila tidak, struktur dan jabatan itu 

perlu disesuaikan. Organisasi dan model pelayanan manakah yang 

bisa menjaminkan itu tergantung pada kebutuhan warga gereja dan 

masyarakat umum, serta situasi sosial, budaya, politik dan mungkin 

factor-faktor lain juga. Berbagai macam struktur dan jabatan boleh 

ada, agar firman Allah dilayankan secara benar dan teratur. Sebaiknya 

setiap generasi orang Kristen, termasuk Gereja Kalimantan Evangelis 

(GKE), menelusuri situasi/konteks dan tugas panggilannya, kemudian 

membangun lembaga yang mantap untuk melayani semua makhluk 

dan bersaksi dihadapan dunia demi kemuliaan Allah.   
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ABSTRAK 

 

Desa Patai memiliki kekhususan tersendiri untuk melestarikan 

alam, khususnya untuk tidak memperbolehkan pengembangan 

perkebunan kelapa sawit karena dianggap akan mengganggu 

ekosistem atau tidak sesuai dengan tatanan alam di Patai. 

Pertimbangan lainnya adalah upaya untuk menjaga nilai-nilai budaya 

ekologis masyarakat Dayak Maanyan agar tidak dipengaruhi oleh 

nilai-nilai negatif seperti konsumtif dan individualis yang mengiringi 

kehadiran perkebunan kelapa sawit. Dalam menghimpun data dan 

memahami perspektif warga, tim peneliti mengadakan Focus Gruop 

Discussion (FGD) dengan metode semi Participatory Rural Appraisal 

(PRA). PRA adalah penelitian yang ditandai oleh keterlibatan aktif 

dari masyarakat yang menjadi kelompok sasaran. Penelitian PRA 

menempatkan masyarakat sebagai „subjek dan peneliti‟ dalam proses 

kegiatan, dan bukan sebagai „objek.‟ Tujuan utama  adalah (1) 

terhimpunnya  informasi dan pemahaman ekologi masyarakat dan 

metode-metode mengatasi masalah ekologi pedesaan dan (2) 

berfungsinya nilai-nilai  ekologis budaya Dayak Maanyan warga Desa 

patai bagi tanggung jawab ekologis. Dinamika masyarakat Desa Patai 

berdasarkan pemetaan yang diperoleh melalui FGD,  terdiri atas 7 

aspek yang dimulai dari sejarah desa, data dan peta desa, kehidupan 

sehari-hari, sumber daya alam, mata pencaharian, hingga 

perkembangan keagamaan di wilayah ini. Selanjunya tim peneliti 

mengadakan analisa sederhana tentang nilai-nilai ekologis dan praktik 

kehidupan ekologis. 
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Kata-kata Kunci: PRA, FGD, Dayak Maanyan, ekologi, sumber daya 

alam, nilai ekologis, kehidupan sehari-hari dan Kristen. 

PENDAHULUAN 

Laporan hasil penelitian ini disusun dengan pendekatan deskriptif 

yaitu berupaya menyuguhkan data sesuai dengan hasil observasi, 

pengetahuan dan pemahaman masyarakat. Sistemmatika laporan 

terdiri dari empat bagian yaitu Pendahuluan yang meliputi latar 

belakang, tujuan, Metode Penelitian PRA, Dinamika Ekologi 

Masyarakat (sejarah desa,  peta desa atau situasi geografis, sumber 

daya alam, mata pencaharian, akitivitas sehari-hari, kebersihan dan 

kesehatan, dan perkembangan keagamaan), Analisa Nilai-nilai 

Ekologis Budaya Dayak Maanyan, Desa Patai sekaligus memberikan 

Solusi Masalah Ekologi.  

 Tiga masalah utama mengapa penelitian ekologi yang dipilih 

oleh Bidang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat STT GKE yaitu: 

1. Bumi sedang dibentuk oleh berbagai masalah atau krisis 

ekologi, khususnya panas global dan yang memicu berbagai 

bahaya dan kehancuran bumi, peradaban manusia dan segala 

isinya.  

2. Pemicu utama semua ini adalah pengekploitasian alam oleh 

manusia berdosa.  Pengekploitasian sumber daya alam 

Kalimantan sangat intens tanpa memperdulikan keseimbangan 

alam dan kesejahteraan dan budaya penduduk asli (Dayak). 

3. Perubahan gaya hidup masyarakat asli yang cenderung negatif 

terhadap alam karena pengaruh nilai-nilai baru yang hadir dan 

berkembang. Nilai-nilai negatif tersebut adalah konsumerisme 

dan individualisme, tidak peduli totalitas dengan alam dan 

berpikir jangka pendek. 

Tujuan utama penelitian adalah menggali pemahaman ekologi 

masyarakat Dayak Maanyan pedesaan dan cara mengatasi masalah-

masalah ekologi. Hasil yang diharapkan dari tujuan utama ini adalah 

(1) terdata pemahaman ekologi masyarakat dan metode-metode 

mengatasi masalah ekologi pedesaan dan (2) berfungsinya nilai-nilai  

ekologis budaya Dayak Maanyan bagi tanggung jawab ekologis. 

Tujuan sekunder dari penelitian adalah menggambarkan profil desa 
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Patai, mengidentifikasi tantangan ekologis dan memahami tanggapan 

warga masyarakat terhadap tantangan tersebut.  

 

A. METODOLOGI PENELITIAN 
Pada prinsipinya Participatory Rural Appraisal (PRA) adalah 

penelitian sekaligus pemberdayaan yang ditandai oleh keterlibatan 

aktif dari masyarakat yang menjadi kelompok sarasan. Penelitian PRA 

menempatkan masyarakat yang menjadi kelompok sasaran sebagai 

„subjek dan peneliti‟ dalam proses kegiatan, dan bukan sebagai 

„objek‟. Dalam PRA, peneliti menempatkan diri sebagai „insider‟ 

(pihak yang berada didalam kelompok sasaran yang turut aktif 

didalam program kegiatan) bukan sebagai „outsider‟ (pihak yang 

berada diluar kelompok sasaran). Idealnya PRA melibatkan 

masyarakat secara aktif dalam kegiatan penelitian mulai dari 

menyusun desain, instrumen, pengumpulan data, pengolahan, analisis 

data sampai menyusun laporan selalu bersama masyarakat/kelompok 

sasaran. Namun karena keterbatasan waktu dan dana, proses penelitian 

di Desa Patai yang melibatkan masyarakat adalah menyusun 

instrumen, pengumpulan data, pengolahan (pendalaman) data dan 

analisa sosial-ekologis pada solusi. 

Dalam PRA, peneliti sebagai fasilitator mengajak masyarakat 

untuk mengidentifikasi hal-hal yang dibutuhkan masyarakat sasaran 

sehingga kegiatan perencanaan atau pengembangan yang dilakukan 

sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Sesuai dengan 

namanya yaitu partisipatory, penelitian jenis PRA bertujuan untuk 

meningkatkan keikutsertaan masyarakat secara aktif. Kelebihan 

penelitian dengan menggunakan metode PRA diantaranya: lebih 

adaptif terhadap kebutuhan yang ada dan dirasakan masyarakat, lebih 

akomodatif terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dalam 

masyarakat, lebih peka dan aspiratif bagi masyarakat yang menjadi 

kelompok sasaran. Pemilihan penelitian PRA juga dalam rangka 

kegiatan-kegiatan pembelajaran, pendampingan, perencanaan, 

pengembangan hingga ke penerapan program kegiatan, yang 

melibatkan anggota masyarakat Patai.  
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Fokus kegunaan PRA dalam penelitian nilai-nilai ekologis budaya 

masyarakat Dayak pedesaan adalah mengupayakan tumbuhnya 

pemberdayaan masyarakat sehingga diharapkan berdampak pada 

munculnya proses partisipasi aktif dari masyarakat yang menjadi 

kelompok sasaran dalam keseluruhan program kegiatan di masyarakat 

baik sosial, ekonomi dan politik yang berakar dari suasana ekologi, 

khususnya pemanfaatan sumber daya alam. Tumbuhnya kecintaan 

terhadap budaya sendiri untuk mengembangkan diri menuju 

kebersamaan, keadilan dan kesejahteraan seluruh ciptaan. Mampu 

menilai kekayaan nilai-nilai ekologis budaya yang menyadarkan 

masyarakat tentang pentingnya alam yang kaya, sehat, indah dan 

harmonis. 

Pada hakekatnya, banyak alat yang dikembangkan dalam 

metode PRA. Pada penelitian dan pemberdayaan sebagai proses 

mengumpulkan dan menganalisa data, tujuh alat PRA diaplikasikan:  

Village history (sejarah desa/sejarah kawasan). Maksud kegiatan ini 

adalah untuk mengkaji suatu keadaan dari waktu ke waktu meliputi 

manusia, sumberdaya alam, lingkungan, keadaan ekonomi budidaya, 

sosial politik dan kejadian-kejadian penting masa lalu.  

Trends analysis (analisis kecenderungan dan perubahan). Metode 

untuk mengkaji kecenderungan perubahan keadaan masyarakat yang 

paling menonjol dan paling berpengaruh terhadap keadaan masa kini, 

khususnya kepada manusia dan sumberdaya alamnya pada periode 

tertentu serta kecenderungan ke depannya.  

Daily lifes (kegiatan harian). Variabel yang diperhatikan adalah waktu 

dengan interval 24 jam. Informasi yang didapat berupa pola kegiatan 

keluarga dan pembagian tugas antara ayah dan ibu sebagai gambaran 

kehidupan suatu keluarga dan pembagian peran gender yang berlaku 

di dalamnya.  

Village map (sketsa desa/kawasan). Variabel yang diperhatikan dalam 

tahapan ini adalah ruang/wilayah kampung, atau kawasan ekosistem 

tertentu. Informasi yang diperoleh berupa hubungan antara manusia, 

kegiatan ekonomi, sosial budaya, politik dengan lingkungan alamnya, 

sehingga dapat tergambar bagaimana kaitan dan tata cara serta nilai 

hidup masyarakat yang berkait dengan alam lingkungannya.  
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Transect (penelusuran wilayah). Variabel yang ingin direkam dalam 

tahapan ini mirip dengan butir (5), tetapi dilakukan dengan melakukan 

observasi secara langsung untuk mengkaji ketepatan peta desa dan 

aspek lainnya yang terlupakan dalam diskusi. Informasi yang 

diperoleh adalah bentuk topografi kondisi desa dan kondisi alam 

lingkungan seperti vegetasi yang terdapat di lokasi.  

Livelihood analysis (kajian mata pencaharian). Pada tahapan ini 

masyarakat membuat urut-urutan jenis mata pencaharian, mulai dari 

tingkat yang paling utama yang dilakukan. Informasi yang didapat 

berupa pola kegiatan ekonomi (mata pencaharian), keterkaitan antara 

kegiatan ekonomi dengan pengelolaan sumberdaya alam, tingkat 

pendapatan dan potensi pengembangan usaha.  

Social analysis (Analisa sosial): Mendiskusikan berbagai 

perkembangan sosial keagamaan dan dampaknya bagi lingkungan 

hidup. Analisa ini dilakukan dengan menentukan masalah sosial yang 

urgent dalam tiga tahapan analisa: aktor, kerentanan dan akibat.  

Pada dasarnya ada empat sumber untuk memperoleh data di 

lapangan yaitu observasi yang dikategorikan sebagai transect 

wilayah, wawancara dengan anggota masyarakat, tokoh masyarakat 

dan budaya, tokoh agama dan aparat pemerintah, dan sumber tertulis 

yaitu dokumen desa dan gereja serta sumber yang ke empat melalui 

FGD. Melalui grup diskusi juga dikumpulkan berbagai kisah lokal, 

pernyataan langsung dan analisa terhadap berbagai masalah sekaligus 

solusi.  

Dalam proses penentuan lokasi penelitian, kelompok sasaran, 

metode yang digunakan serta waktu penelitian, tim mengadakan 

diskusi dan analisa. Misalnya, sebagai pra penelitian, peneliti 

melakukan tahap observasi (Juli 2016) sekaligus mengadakan 

pertemuan dan wawancara dengan tokoh masyarakat, pemerintah 

daerah dan tokoh gereja. Pertemuan dan wawancara ini 

mendiskusikan berbagai tantangan ekologis, kebijakan pemerintah dan 

pemahaman masyarakat di wilayah Barito Timur. Dalam wawancara, 

atas dasar beberapa rekomendasi informan, para peneliti setuju untuk 

melakukan penelitian di Desa Patai dengan alasan: 
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1. Wilayah desa yang sangat tua untuk masyarakat Maanyan di 

wilayah Barito Timur, sehingga banyak memberikan kisah kuno 

dan warisan nilai-nilai budaya. 

2. Desa yang strategis dengan wilayah yang berada di pesisir sungai 

dan memiliki danau serta berbagai cagar alam yang kaya. Namun 

juga sekaligus menghadapi berbagai tantangan ekologis terkait 

pemanfaatan sumber daya alam. 

3. Desa yang menolak atau tidak mengijinkan perusahaan besar 

seperti sawit dan batu bara untuk masuk ke wilayah desanya. Ini 

merupakan hasil keputusan bersama untuk menjaga alam desa 

mereka dan memelihara nilai-nilai budaya. 

  

 Setelah mengadakan pra-penelitian, tim peneliti pada Agustus 

2016 melibatkan 20 orang penduduk desa dari berbagai usia (kaum 

muda, dewasa dan orang lanjut usia) dengan latar belakang berbeda; 

pekerjaan, jenis kelamin dan pendidikan dengan mempertimbangkan 

kearus-utamaan gender dalam FGD. Kelompok diskusi ini diajak, 

didampingi, dimotivasi dan diberdayakan untuk berpartisipasi aktif 

dalam FGD sehingga menghasilkan berbagai data untuk bahan kajian 

dalam menganalisa nilai-nilai ekologis masyarakat Dayak Patai. 

Semua informan ini melalui fokus grup menulis, menceritakan dan 

mendiskusikan data yang diperlukan pada lembaran-lembaran kertas 

kerja dengan cara yang kreatif dan dimengerti oleh masyrakat. 

 

B. DINAMIKA MASYARAKAT DESA PATAI 

Bagian ini akan mendesksripsikan dinamika masyarakat Desa 

Patai berdasarkan pemetaan yang diperoleh melalui FGD. Bagian ini 

terdiri atas 7 aspek yang dimulai dari sejarah desa hingga 

perkembangan keagamaan di wilayah ini. Deskripsi hasil grup diskusi 

ini akan diperkaya dengan hasil observasi dan berbagai sumber tertulis 

desa.    

 

1. Sejarah Desa Patai 

Pada masa-masa awal, FGD membagi sejarah desa dalam empat 

era yaitu pada masa pra-kekuasaan Belanda, masa kekuasaan Belanda, 
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era kemerdekaan dan pasca kemerdekaan. Pada era pra-kekuasan 

Belanda, warga memahami bahwa setelah masa “Nansarunai Usak 

Jawa,” (berarti Kerajaan Maanyan Nansarunai dihancurkan oleh 

Kerajaan dari Jawa), orang-orang Maanyan pergi meninggalkan 

wilayah Kerajaan  Nansarunai. Kaum Maanyan ini tersebar ke 

berbagai wilayah di jalur sungai Barito, khususnya di daratan sebelah 

kanan arah ke hulu sungai. Orang Maayan ini pada umumnya masuk 

ke sungai-sungai kecil  yang ada di wilayah  Barito Timur dan Barito 

Selatan.  Salah satu kelompok Maanyan imigran ini masuk  ke sungai 

Patai,  dan  membangun desa pertama di Pulau Petai. Petai adalah 

nama salah satu pohon besar, sehingga desa yang berdiri di tempat itu 

disebut Pulau Petai. Tempat desa pertama ini belum terlalu jauh dari 

sungai Barito. Tokoh yang sangat dikenal hingga sekarang ini yang 

mendirikan desa Pulau Petai ini bernama  Rambe. 

 Pada masa kekuasaan Belanda, yaitu di era Dambung Bale 

memimpin warga desa Patai, terjadi musibah  penyakit sampar. Di 

samping itu, ternyata daerah ini dianggap kurang subur untuk 

pertanian, sehingga  diputuskan untuk pindah ke tempat yang baru. 

Mereka memutuskan masuk ke arah lebih hulu sungai yang tanahnya 

dianggap cukup subur.  Desa inilah adalah kampung Patai kedua yang 

kemudian dianggap kampung pertama dan tertua di wilayah sub-dayak 

Maanyan Paju Sapuluh. Nama  kampung ini disebut juga sampai 

sekarang disebut sebagai Kampung Patai. Tokoh atau pemimpin  

waktu  itu yang masih  dikenal sampai sekarang adalah Kudai, sebagai 

kepala desa pertama. 

  Pada masa-masa pasca kemerdekaan NKRI 1945, Desa Patai 

dianggap oleh warganya sebagai wilayah paling aman. Oleh sebab, 

semasa penjajahan, Belanda tidak pernah  sampai  ke kampung Patai. 

Ada keyakinan warga bahwa  kampung ini  dijaga oleh  roh-roh 

lelulur. Oleh karena itu, setiap orang yang akan datang  dengan niat 

buruk dan jahat seperti kaum penjajah tidak akan pernah sampai di 

kampung Patai. 

 Masa yang menarik adalah sekitar tahun 1965 ketika Partai 

Komunis Indonesia (PKI)  berjaya  dalam pemerintahan  dan di 

masyarakat, kehidupan masyarakat  ikut mengalami irama dan gejolak 
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kekuatan partai itu. Warga masyarakat mengakui bahwa warna politik 

ikut membuat gejolak dalam masyarakat Patai. Sebaliknya, ketika 

masa PKI itu dilewati, dan masuk masa pemerintahan Orde baru, 

pemerintah memberikan perhatian yang cukup. Misalnya pada tahun 

1970, warga kampung Patai pernah mendapat bantuan ternak sapi. 

Setelah masa PKI ini, kehidupan warga dikategorikan aman karena 

tidak ada gejolak sosial politik yang menggemparkan atau 

mengganggu kehidupan warga masyarakat. 

 Sejarah yang terkait dengan peristiwa bencana alam adalah 

Kebakaran hutan dan kabut asap, tahun 1977 dan 2015. Ini adalah 

dua momentum yang banyak diingat oleh warga terkait realitas alam 

dan hutan di wilayah ini. Pertama yaitu tahun 1977, terjadi kebakaran 

hutan yang cukup hebat, karena kemarau panjang. Tanah dan lahan 

menjadi kering dan mudah terbakar sementara sumber mata air juga 

sulit didapat. Kerugian masyarakat cukup besar, karena selain hutan 

terbakar, juga kebun-kebun warga masyarakat di Kampung Patai ikut 

terbakar. Kedua adalah tahun 2015, keadaan lebih parah  lagi, karena 

kemarau lebih panjang. Tanah dan lahar menjadi kering, terjadi 

kebakaran lahan dimana-mana. Akibatnya warga masyarakat 

menderita karena kabut asap yang tebal. Kerugian lebih besar, karena 

lahan dan kebun masyarakat kampung Patai  banyak yang terbakar. 

Tetapi kerugian tidak hanya itu dari segi materi, tetapi juga segi 

kesehatan karena banyak yang menderita infeksi pernafasan akibat  

menghirup  udara dengan kabut asap yang tebal. 

  Gejolak sawit  tahun 2008-2014 menjadi dinamika tersendiri 

bagi masyarakat Patai. Masa ini merupakan waktu dimana banyak  

perusahaan  sawit  “merampas” tanah rakyat di Barito Timur (atas 

seizin pemerintah). Hutan dibabat untuk dijadikan kebun sawit. 

Sementara itu, hutan-hutan yang dianggap  tidak bertuan dan kebun-

kebun karet dijual oleh warga masyarakat kepada  perusahaan sawit 

karena tergiur mendapatkan uang yang dinilai cukup besar  pada masa 

itu. Hal yang lumrah bahwa banyak lahan masyarakat di wilayah 

Barito Timur ini menjadi perkebunan kelapa sawit bahkan ada warga 

masyarakat yang tidak memiliki tanah karena habis dijual kepada 

perusahaan. Akan tetapi, warga masyarakat kampung Patai, atas 
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kesadaran dan hati nurani, menolak penanaman  dan pembuatan kebun 

sawit di wilayahnya. Penduduk menganggap bahwa perkebunan 

kepala sawit tidak cocok dan kurang menguntungkan. Selain itu 

kemungkinan akan merusak alam dan budaya mereka. Dengan alasan 

tersebut, masyarakat secara serempak dan bulat menolak pembukaan 

kebun sawit. Perlawanan ini tidak mudah dilakukan, tetapi, akhirnya 

mereka berhasil menolak perusahaan perkebunan sawit. 

 

 

2. Peta Kerentanan dan Potensi Desa Patai 

Desa Patai diapit dan berbatasan dengan beberapa desa tetangga. 

Di sebelah timur berbatasan dengan Desa Harara. Di sebelah barat 

berbatasan dengan Desa Murutuwu. Di sebelah utara berbatasan 

dengan Desa Sarapat dan di sebelah selatan berbatasan dengan Sungai 

Barito. 

Daerah perbatasan dengan desa Harara secara geografis merupakan 

wilayah dataran rendah yang banyak rawanya, disamping itu ada jalan 

untuk keluar masuk pengangkutan tambang batu bara milik perusahan 

PT. Adaro. Sedangkan daerah perbatasan dengan  desa Murutuwu 

adalah hutan rimba yang dijaga dan dipelihara oleh penduduk Desa 

Patai. Daerah perbatasan dengan desa Sarapat merupakan lahan yang 

diperuntukkan untuk perkebunan karet masyarakat desa. 

Jalan masuk ke desa Patai dapat dilalui melalui darat dan sungai. 

Apabila melalui darat maka melewati desa Harara. Kondisi jalan darat 

ini masih hamparan batu saja, namun sudah dapat dilewati kendaraan 

roda dua dan roda empat. Sedangkan apabila lewat sungai maka dapat 

masuk melalui sungai Barito kemudian dilanjutkan ke anak sungai 

Sirau langsung menuju ke desa Patai. 

Desa Patai memiliki lahan sawah. Lahan sawah ini dibuat oleh 

Pemerintah daerah Tingkat II Kabupaten Barito Timur tahun 2011. 

Bersebelahan dengan lahan sawah ini ada danau Buatar. Danau Buatar 

ini menjadi lumbung ikan bagi masyarakat desa Patai, bahkan bagi 

sebagaian besar masyarakat Kabupaten Barito Timur. Biasanya pada 

musim kemarau di bulan Juni-Agustus, Danau Buatar ini kebanjiran 

ikan.  
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Berbagai fasilitas umum, sekolah, peribadatan juga tersedia di desa 

Patai. Fasilitias umum umum antara lain, Kantor Desa, Balai Desa, 

Posto Desa, Kantor Badan Perwakilan Desa, Sekolah Dasar dan area 

pekuburan. Tersedia juga sarana rumah ibadah untuk umat Kristen 

yaitu Gereja Terang Kristus, Gereja Kalimantan Evangelis dan Gereja 

Katolik. Bagi umat Islam yaitu langgar dan untuk umat Kaharingan 

yaitu Tanungkulan Upu sebagai tempat membayar nazar.  

 

3. Kehidupan Sehari-Hari 

a. Kegiatan khusus pada hari Minggu dan Senin 

Selama dua hari dalam seminggu, masyarakat Patai melakukan 

beberapa kegiatan di luar kegiatan rutin  harian (kegiatan sehari-hari),  

yakni pada hari Minggu  dan Senin.  Pada hari  Minggu mereka 

melakukan dua kegiatan berturut-turut, yakni Kebaktian Hari Minggu 

di Gereja, jam 10.00 – 11.00 dan belanja atau berjualan di pasar 

mingguan pada jam 10.00 -14.00.  Pada hari ini, desa Patai  cukup 

ramai karena banyak pedagang yang datang untuk berjualan, dan juga 

banyak penduduk dari luar desa Patai yang datang untuk berbelanja. 

Bagi anggota gereja yang tidak hadir  ke gereja, mereka langsung ke 

pasar setelah pasar mulai. Sedangkan mereka yang beribadah, baru ke 

pasar setelah ibadah selesai. 

Pada hari Senin, ada hari pasar besar di Tamiang Layang ibu kota 

Kabupaten Barito Timur. Bagi warga yang  mempunyai kebutuhan 

tertentu, yang tidak tersedia atau tidak membeli pada hari pasar di 

Patai, maka mereka akan berangkat ke pasar di Tamiang Layang. 

Kegiatan  ini  memakan waktu dari pagi sampai siang. Siang hari 

mereka sudah kembali ke Patai. Pada sore hari  bagi anggota Gereja 

Kalimantan Evangelis (GKE)  ada kebaktian keluarga. Umumnya 

kebaktian keluarga ini dihadiri banyak anggota jemaat, sebagai 

kesempatan bertemu dan membangun  ikatan persekutuan keluarga 

dan jemaat. 

 

b. Kegiatan rutin setiap hari warga masyarakat 

 Dari hari Senin sampai Jum‟at, warga masyarakat mempunyai 

irama kerja yang hampir sama. Kegiatan bisanya dimulai oleh kaum 
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perempuan atau ibu-ibu pada pukul Pk 04.00 – 05.00 dengan 

menyiapkan sarapan dengan  merebus air, memasak nasi, memasak 

sayur dan lauk-pauk. Kemudian memberi makan ternak seperti ayam, 

babi dan anjing. Selanjutnya memandikan anak-anak dan 

mempersiapkan anak-anak  berangkat ke sekolah. Pada pukul 05.30 – 

11.00: Kaum  perempuan  atau ibu-ibu  dan sebagian bapa-bapa 

berangkat  ke kebun  untuk menyadap karet. Kegiatan menyadap karet 

ini berlangsung sampai  pukul 11.00, setelah itu mereka pulang ke 

rumah. 

 Suami atau laki-laki umumnya bangun tidur lebih lambat; 

setelah sarapan pagi dengan makanan yang telah disiapkan oleh 

isterinya. Sesudah itu, sebagian berangkat menyadap karet dan 

sebagian ke hutan mencari kayu atau kulit kayu,  mencari ikan, 

berburu binatang hutan atau pergi berladang. Bagi suami atau laki-laki  

yang bangun lebih lambat biasanya memiliki pekerjaan serabutan atau 

tidak ada pekerjaan tetap. Umumnya mereka akan selesai bekerja pada 

pukul 11.00 untuk beristirahat dan makan siang.  

 Pukul 13.00 – 16.00 kaum laki-laki  kembali melanjutkan 

pekerjaan mereka ke hutan, ke ladang, berladang, berburu binatang 

hutan, mencari ikan, atau kerja serabutan. Sedangkan isteri atau 

perempuan melanjutkan pekerjaan rumah. Olahraga, khususnya volly 

ball dan badminton menjadi kegiatan rutin di sore hari dimulai pukul 

15.00 – 18.00 yang dilaksanakan oleh kaum ibu-ibu dan muda-mudi 

mengadakan olah raga volly ball dan badminton. Sementara anak-

anak mempunyai kesibukan sendiri bermain dengan teman sebaya dan 

ada juga yang mendengarkan Tanuhui (cerita rakyat Maanyan) dari 

ibu atau saudara dan teman lainnya. 

 Pukul 18.00 – 19.00 adalah waktu berkumpul keluarga dalam 

istirahat dan makan malam. Selanjutnya sekitar pukul 19.00 – 21.00, 

bagi keluarga yang memiliki genset (mesin listrik), warga masyarakat 

menghidupkan mesin listrik, lalu menonton TV. Ibu-ibu dan kaum 

perempuan biasanya suka menonton sinetron. Sedangkan bapak-bapak 

menyaksikan berita. Selepas pukul 21.00 pada umumnya adalah waktu 

untuk tidur. 
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4. Sumber  Daya Alam 

Masyarakat di Desa Patai memiliki sumber daya alam yang cukup 

beragam. Keragaman sumber daya alam itu antara lain adalah hasil 

hutan, hasil sungai dan lahan yang digarap untuk ladang dan kebun. 

Hasil hutan meliputi berbagai kayu hutan, misalnya kayu balangiran, 

karuing, meranti, dan lain-lain. Kemudian hutan juga menyediakan 

rotan, sayur pakis, jamur serta beberapa jenis binatang buruan  untuk 

dijadikan lauk bagi masyarakat. Binatang hutan yang masih tersedia 

adalah Uwa-Uwa, Burung, Orang Utan, Bekantan, Trenggiling, 

Monyet dan Babi Hutan. 

Desa Patai memiliki sungai dan danau, yang luasnya 15% dari 

seluruh wilayah. Di sungai dan  danau  tersedia berbagai jenis ikan air 

tawar: baung, tapah, gabus, karandang, tahuman, lais, dan saluang. 

Setiap tahun dibulan Juni sampai dengan bulan Agustus biasanya 

puncak musim ikan, karena bulan-bulan ini menjelang musim 

kemarau. Pada musim ikan ini, banyak para pencari ikan datang dari 

berbagai tempat ke desa Patai.  

Perut bumi desa Patai juga mengandung minyak bumi dan biji besi. 

Sedangkan daerah daratannya banyak mengandung pasir putih, kerikil 

dan batu ampar. 

Lahan-lahan garapan yang tersedia, dibagi dua. Pertama,  lahan 

untuk tanaman buah-buahan yang umumnya ditanami oleh masyarakat 

setempat dengan buah-buahan setempat: cempedak, manggis, papaken 

dan tampirik. Kedua, lahan garapan untuk menanam padi, disamping 

juga ditanam singkong, pisang, bayam, terong asam, lombok, ubi, katu 

serta berbagai bumbu dapur seperti kunyit, langkuas dan lahuyu. 

Lahan yang kedua adalah untuk ladang padi yang saat bersamaan akan 

ditanami pohon karet sehingga akhirnya akan menjadi perkebunan 

karet. 

  

5. Mata Pencaharian. 

Mata pencarian utama penduduk adalah berladang padi, berkebun 

karet, mencari kayu hutan,  menangkap ikan dan berburu binatang liar 

hutan. Di samping itu ada juga yang menjadi pegawai negeri seperti 

guru dan pegawai kantor. Dari hasil observasi ada juga penduduk 
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yang membuka toko kecil-kecilan untuk jual-beli kebutuhan pokok. 

Mata pencahrian ini memberi jaminan ekonomi bagi keperluan pokok 

dan sekunder dalam keluarga. Berdasarkan observasi, dengan 

perumahan yang sederhana dan tradisi yang masih kuat dalam 

keluarga, nilai kesederhanaan dan kekeluargaan menjadi identitas 

sosial ekonomi warga masyarakat.    

   

6. Kepercayaan dan Kehadiran Gereja (keagamaan) 

a. Kepercayaan Lain 

 Warga masyarakat Patai pada awalnya memiliki kepercayaan 

yang disebut agama (Hindu) Kaharingan. Namun sekarang sebagian 

besar sudah  masuk agama Kristen dan Katolik.  Bagi keluarga 

Kaharingan  yang sekarang jumlahnya ada 3 kepala keluarga masih 

melakukan ritual Kaharingan. Akan tetapi, cukup menarik, meskipun 

banyak yang sudah masuk Kristen dan Katolik, kepercayaan yang 

lama masih mereka hormati dan praktikan, misalnya keyakinan bahwa 

warga desa dan keluarga yang sudah pindah ke tempat lain karena 

tugas dan kerja akan tetap didamping dan dijaga oleh roh leluhur atau 

hantu (Maanyan: alah) penjaga kampung. Roh leluluhur ini akan tetap 

menyertai dan melindungi mereka dari berbagai hal-hal yang buruk 

walaupun tidak lagi tinggal di kampung. 

 Atas dasar keyakinan pada kuasa roh ini, secara berkala satu 

keluarga atau keluarga besar atau beberapa keluarga secara bersama-

sama melakukan upacara memberi makan hantu atau miwit alah. 

Ritual yang dilakukan di sisi hutan atau pada pinggiran desa dilakukan 

dengan berbagai tarian dan musik serta dipimpin satu atau lebih balian 

dan pimpinan agama Kaharingan atau agama non-Kaharingan. Tujuan 

utama ritual adalah memohon perlindungan untuk menjaga keamanan 

dan kedamaian kampung dan keluarga dengan memberi sesaji (ansak) 

kepada hantu (alah). Ritual ini biasanya melibatkan banyak warga 

kampung baik dalam proses pembuatan sesajen maupun pelaksanaan 

ritual, tanpa memandang agama atau suku.   

 

b. Kehadiran  GKE 
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 Tetua kampung sebagai informan dalam FGD mengatakan 

bahwa tahun  1976,   Pdt. Betsy Ngepek melayani baptis pertama 

anggota GKE di Patai. Pembaptisan ini dilaksanakan kepada 4 kepala 

keluarga yaitu  Sater Limbai, Ninus, Pundai dan Gituk. Pada tahun 

1983,   berdiri persekutuan jemaat  GKE dengan jumlah 20 kepala 

keluarga, dan kemudian berhasil mendirikan gedung gereja sederhana 

dari kayu sebagai tempat beribadah. Tahun  1997 gedung gereja  

direnovasi oleh jemaat agar lebih layak dan besar. Kemudian, tahun 

2010 diadakan renovasi yang kedua, sehingga menjadi seperti keadaan 

gedung gereja  yang sekarang ini. 

 Tahun 2014,  jumlah anggota GKE ada  70  kepala keluarga 

dengan  anggota Sidi 143 orang. Kedudukan pendeta pelayanan bagi 

jemaat ini berada di jemaat Sarapat. Hal ini karena jemaat Patai  

belum sanggup membayar gaji seorang pendeta. Analisa sosial 

menunjukan bahwa pemasukan keuangan yang masih rendah karena 

tingkat ekonomi jemaat yang masih lemah menjadi penyebab jemaat 

tidak bisa menempatkan pendeta. Pada sisi lain, rata-rata kehadiran 

dalam ibadah Minggu masih sedikit, atau hanya sekitar 20-25% dari 

seluruh jumlah warga jemaat menjadi pergumulan tersendiri. 

Rendahnya kehadiran warga jemaat juga menyebabkan fungsi jemaat 

sebagai saksi dalam masyarakat belum maksimal disamping 

pemasukan persembahan juga kecil.  

   

c. Gereja lain dan Islam 

Dalam perkembangan keagamaan di wilayah ini, Gereja Katolik 

masuk sekitar  tahun  1980an dan berhasil mendirikan sebuah gereja. 

Agama Katolik terhitung sebagai kekuatan kedua agama terbesar di 

desa ini setelah GKE. Kemudian sekitar   tahun 1990, masuk  Gereja 

Terang Kristus yang beraliran Pentakosta. Baru kemudian sekitar 

tahun 2000, masuk agama Islam yang mendirikan langgar yang 

sederhana untuk tempat beribadah. 

 

C. ANALISA: NILAI-NILAI EKOLOGIS 

Bagian ini berfokus pada hasil FGD dalam ranah realitas ekologis 

di Desa Patai dan relasi antara warga masyarakat (manusia) dengan 
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alam ciptaan. Kedua fokus diskusi tersebut akan menolong peneliti 

bersama warga masyarakat untuk merumuskan dan menganalisa nilai-

nilai ekologis sekaligus sebagai bagian integral dari solusi atas 

berbagai masalah ekologis yang terjadi di wilayah ini.  

 

1. Realitas Ekologis 

Secara geografis Desa Patai terdiri atas rawa-rawa dan dataran 

rendah serta sebagian kecil dataran tinggi. Desa ini terletak tidak jauh 

dari pesisir Sungai Barito dan memiliki sebuah sungai disebut Sungai 

Patai dan sebuah danau disebut Danau Buatar. Sungai dan danau 

memberikan keuntungan bagi penduduk setempat dan pendudukan 

sekitarnya karena menyediakan banyak sumber pangan yaitu ikan, 

khususnya pada musim panen ikan di masa kemarau bulan Juli dan 

Agustus. Sungai dan danau ini memberikan potensi ekonomi yang 

baik jika dimanagement dengan baik. Namun harus diakui bahwa 

ekploitasi ikan sebagai sumber pangan terjadi di wilayah ini; 

penduduk bukan hanya mengkonsumsi ikan tetapi juga dijadikan 

sebagai ajang bisnis sehingga berbagai jenis ikan baik kecil, sedang 

dan besar dipanen demi keuntungan. Pada sisi lain, banyak penduduk 

dari luar Desa Patai baik warga Dayak dan non-Dayak berlomba-

lomba untuk memperoleh ikan. Kedatangan mereka pada satu sisi 

untuk hiburan memancing, tetapi ada juga yang dengan serius sebagai 

ajang bisnis.  

Hutan di wilayah ini juga menyediakan kebutuhan yang cukup 

bagi warga masyarakat. Di hutan, mereka bisa berburu seperti kelinci, 

tupai, burung, lebah (madu) atau babi hutan. Hutan juga menyediakan 

berbagai jenis sayuran seperti bambu muda, pakis, umbut dan jamur. 

Berbagai jenis buah walaupun sangat terbatas masih bisa ditemukan 

seperti durian, cempedak dan buah manau. Kayu untuk bangunan dan 

kayu bakar, rotan dan gaharu juga masih sangat menolong warga 

masyarakat. Pada sisi lain, dengan semakin bertambahnya jumlah 

penduduk, tuntutan ekonomi yang semakin besar, gaya hidup yang 

semakin konsumtif dan persaingan ekonomi dengan warga lain 

menyebabkan sumber daya alam semakin menipis. Tidak mudah lagi 

menemukan hutan yang lebat dengan pohon kayu yang besar atau 
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kayu ulin yang tua. Berburu memang bisa dilakukan namun tidak 

mudah untuk memperoleh hasil buruan. 

Panorama desa masih sangat sederhana dan ekologis. Rumah 

penduduk sebagian besar masih dibuat dari kayu, kendatipun ada 

rumah-rumah yang baru dan perkantoran termasuk gereja dibangun 

dengan bahan beton. Gaya hidup masyarakat pada umumnya masih 

dekat dengan alam; binatang ternak dibiarkan bebas, makanan 

sederhana diperoleh dari alam dan hasil pertanian, penduduk dengan 

bebas santai tanpa baju dan saling bercerita. Sikap kebersamaan dan 

gotong royong masih menjadi bagian integral dari budaya masyarakat. 

Pendidikan dan kesehatan juga dinilai penting sebagai cara hidup yang 

maju dan sehat. Pada sisi lain, (observasi masa kemarau), kondisi desa 

tampak kering, sampah juga ditemukan di banyak titik sepanjang 

jalan, hampir semua keluarga sudah memiliki kendaraan dan semakin 

tergantung dari barang-barang elektronik seperti HP dan televisi.  

   

 

2. Sumber Nilai Ekologis 

Dalam penelitian, berbagai aspek dalam kehidupan didiskusikan untuk 

menemukan nilai-nilai asali ekologis dalam masyarakat. Pada 

dasarnya tidaklah mudah untuk menemukan nilai-nilai ekologis dalam 

masyarakat Patai, namun dengan berbagai dorongan dan contoh, 

berikut beberapa sumber untuk merumuskan nilai dan gaya hidup 

ekologis masyarakat. 

a. Mitos Penciptaan: Proses Penciptaan alam semesta menurut mitos 

orang Dayak Maanyan. Berawal dari kisah cinta Itak Ayan dan 

Kakah Warikung. Ketika Itak Ayan dan Kakah Warikung sedang 

memadu cinta, mereka berdua berlari sambil berkejar-kejaran. Pada 

saat mereka berkejar-kejaran, bumi pun semakin luas, seluas 

langkah kaki Itak Ayan dan Kakah Warikung. Proses penciptaan 

dua manusia pertama memang oleh Sang Maha Kuasa, namun 

dalam proses evolusi alam semesta manusia terlibat secara aktif 

dan bertanggung jawab dalam menggunakan dan memeliharanya. 

b. Persepsi Umum (worldview): Alam menurut warga masyarakat 

Desa Patai adalah sumber atau tempat bagi berbagai kehidupan. 
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Tidak hanya menjadi sumber kehidupan manusia saja melain juga 

menjadi tempat roh-roh dan kekuatan-kekuatan magis. Nama-nama 

tempat dalam hutan yang menjadi tempat para roh dan kekuatan 

magis, mereka namakan secara khusus misalnya Supan dan Waluh 

sekaligus sebagai sumber mata air. Warga masyarakat juga 

memandang alam juga menjadi “Sahabat” bagi masyarakat apabila 

mengalami bahaya. Karena itu masyarakat biasanya melaksanakan 

upacara Ipaket (Tampisan Padi)  untuk memohon kepada Hiyang 

Piumung dan alah untuk melindungi kampung mereka dari segala 

marabahaya dan juga untuk mengusir roh jahat. 

c. Ritual: Arena hutan, sungai dan berbagai jenis tumbuhan memiliki 

nilai sakral bagi warga masyarakat. Karena itu beberapa jenis 

pohon dan tempat dilindungi atau tidak boleh diekploitasi. Pohon-

pohon kayu yang akan menjadi tempat upacara antara lain pohon 

Kahui biasanya dijaga karena digunakan sebagai tempat memberi 

makan (sesajen) “Sahabat”. Ritual ini biasanya dilaksanakan pada 

bulan Juni dan September. Mengapa Putut Kahui yang menjadi 

tempat upacara, karena disinilah diperoleh mimpi pasangan suami 

istri Sarunai/orang gaib. Ritul Ipaket juga memerlukan sarana dan 

formula ekologis; pada saat diadakan tarian Buntang diperlukan 

unsur alam yaitu mempersembahkan kepala binatang (sebelumnya 

sering kepala manusia). Tarian ini juga mendadat konfirmasi dan 

kekuatan dari alam karena biasanya akan disertai hujan lebat 

sehingga Kampung akan menghilang dari penglihatan dan menjadi 

aman dari gangguan orang/roh jahat. 

d. Hukum Adat: Hukum Adat untuk melindungi alam menjadi 

kearifan lokal warga masyarakat di Desa Patai. Tindakan untuk 

mengekploitasi alam melanggar hukum adat dan akan berakibat 

negatif bagi desa dan penduduk. Sebagai contoh, apabila menebang 

pohon maka tidak boleh dibawa seutuhnya; menangkap ikan tidak 

boleh sendiri-sendiri tetapi dilakukan secara bersama-sama/nuwe; 

apabila berburu binatang tidak boleh dilakukan, kecuali dengan 

musi; berladang  dilaksanakan setelah Ipaket; apabila membuka 

lahan maka dibuat pembatas/ranrangan untuk mengatasi kebakaran 
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hutan dan membangun rumah, menanam padi dilakukan secara 

bersama-sama atau Pangandrau. 

 

3. Nilai-nilai dan Praktek Ekologis 

a. Kesederhanaan: 

1) Sebagian penduduk masih bergantung dari hasil hutan dan 

sungai serta pemanfaatan lahan dan hutan dengan cara 

tradisional. 

2) Rumah-rumah dibuat sederhana dengan kayu (bisa jadi 

karena tidak cukup uang untuk bangunan yang mewah), 

namun penduduk menikmati kebahagian. 

3) Pengakuan bahwa mengambil sesuatu dari alam secukupnya 

untuk kebutuhan urgen dan mendasar. 

b. Berkelanjutan 

1) Pengolahan lahan pertanian (berladang) dengan sistem rotasi 

– sehingga ketika diperlukan untuk berladang 5 – 20 tahun ke 

depan masih bisa digunakan. Ini juga memberi ruang kepada 

alam untuk berevolusi dan mengembalikan kesuburan tanah. 

2) Membakar lahan (ladang tebang bakar) dengan bertanggung 

jawab yaitu membuat pembatas api sehingga tidak terbakar. 

Ini juga sebagai wujud menjaga keseburan tanah dan tidak 

memerlukan pupuk kimiawi. 

3) Penolakan terhadap perkebunan kelapa sawit juga sebagai 

gambaran bahwa penduduk tetap memelihara alam secara 

berkelanjutan (sekaligus memiliki lahannya secara terus 

menerus) sebagai kecintaan terhadap kampung halaman. 

c. Keanekaragaman 

1) Lahan ladang ditanam padi dengan tumpang sari bersama 

tumbuhan sayuran dan buah. Selanjutnya, ladang pada 

saatnya akan ditanam dengan rotan bersama dengan pohon 

buah-buahan 

2) Pola berladang seperti ini memungkinkan banyak bintang lain 

bisa hidup dan bergantung di area ini 

3) Penolakan terhadap kelapa sawit juga bentuk keadilan 

terhadap alam yang hakekatnya plural. Jika sawit dibiarkan 
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masuk, maka pertanian atau perkebunan bersifat 

monoplantation yang akan merusak budaya dan alam. 

d. Kebersamaan dan Gotong Royong 

1) Melakukan sesuatu seperti berburu, mencari ikan dan 

menanam padi di lakukan sebisa mungkin secara bersama-

sama. 

2) Hasil yang diperoleh dari alam tidak hanya untuk 

kepentingan diri, tapi dengan bersama maka semua orang 

bisa merasakan hal yang sama.  

3) Keterlibatan manusia selalu dipraktekan secara komunal 

dalam menciptakan alam (makna mitos penciptaan), 

menghargai alam (makna ritual) dan memanfaatkan alam 

(makna hukum adat) 

e. Spiritualitas Alam 

1) Alam adalah sahabat dan sumber kehidupan; artinya nilai 

hakiki alam adalah hidup. Ini adalah pengakuan bahwa alam 

memiliki roh dan nilai spiritual yang harus dijaga sekaligus 

menjadi sahabat bagi manusia.  

2) Sarana ritual yang dilakukan oleh manusia bersumber dari 

alam; tanpa ada air, daun atau pohon maka ritual tidak akan 

bisa terlaksana. 

3) Konsekuensi pelanggaran hukum adat adalah 

ketidakseimbangan kosmos sekaligus memiskinkan manusia 

serta menyebabkan berbagai konflik.   

  

PENUTUP 

Desa Patai dan penduduknya telah menunjukan bahwa 

kehidupan antar-manusia dan alam di bumi saling bergantung, saling 

menghargai dan saling mengasihi. Alam memiliki nilai dan tempat 

yang sentral bagi identitas dan budaya warga masyarakat Patai. 

Sederatan nilai positif yang telah dianalisa dan dirumuskan di atas 

akan menolong banyak pihak untuk peduli pada alam semesta. STT 

GKE dan gereja (GKE) yang sering bersentuhan langsung melalui 

pelayanan jemaat dan pengabdian masyarakat sebaiknya selalu 

mempertimbangkan fondasi dan akibat ekologis dari setiap program 
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yang dilakukan. Tanggung jawab ekologis seharusnya menjadi misi 

kontekstual dan urgen dari gereja dan setiap orang percaya 

sebagaimana Firman Tuhan berkata “Pergilah dan Beritakan Kabar 

Baik kepada semua ciptaan” (Markus 16:15).   
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consisting of an Introduction (Pendahuluan), four Chapters 

(Takdir dalam Islam, Predestinasi, Menemukan Posisi Antara, 

Kedaulatan Allah dan Tanggung Jawab Manusia), and a 

Reflection (Relasi Alatala dan Manusia Dalam Sistem 

Kepercayaan Suku Dayak Ma'anyan: Sebuah Refleksi). The back-

matter consists of a Bibliography (Daftar Acuan) including 

dictionaries, encyclopedia, about 75 tiles of books and articles, 

three academic theses, three websites and two interviews. 

  
7. Substance:  

Introduction (Pendahuluan):  

The author clarifies the concept of Takdir in Islam (the decision, 

stipulation and determination of God), and points out that since the 

beginnings (7
th

 - 8
th

 centuries CE) there have been different schools of 

interpretation, especially the Qadariah (human has a free will; God 

does not determine everything in advance) and the Jabariah (human 

has no freedom of will and action; God determines everything in 

advance). The author explains the etymology and underlying concepts 

in the Arabic.  

She then continues to explain the Christian concept of 

Predestination as it was developed mainly by Jean Calvin (1509-

1564), taken over from St. Augustine of Hippo (a Biblical, Pauline 

concept). This mon-ergistic concept of Calvin strongly resembles that 

of the Islamic Jabariah. God is like a puppeteer (dalang) in Javanese 

wayang (p. 4). Calvin's deterministic view was modified by the 

Reformed Dutch theologian Jacobus Arminius (1560-1609). 

According to the Islamic tradition there is an In-Between-

Position, taking a mean-way between Qadariah and Jabariah, called 

Mu'tazilah. This concept originates from Al-Mas'udi (Bagdad, 896-

956 CE). The above-mentioned concept of Arminius actually is a 

Christian  In-Between position between staunch Calvinism and Semi-

Pelagianism, somewhat resembling the Qadariah position in Islam. 

According to the author, the theology of Karl Barth, particularly its 
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dialectical concept of the “humanity” of God (perikemanusiaan Allah) 

to some extent brings together the positions of Calvin and Arminius. 

 

Chapter 1: Contains an overview of Muhammad and the origins of 

Islam, the concepts of social justice and tolerance, the development of 

the caliphate and the schisms in Islam. The question of who is a true 

Muslim and who not, ultimately – during the period of the Umayyads 

(661-750 CE) – led to the discussion on the sovereignty of God and 

the free will of humans.  

The author makes an extensive analysis of Takdir according to the 

al-Qur'an and the Hadith (a report of words and actions of Prophet 

Muhammed), following its interpretation and political (miss)use from 

pre-Islamic times until the Umayyad caliphate. Takdir is one of the six 

pillars of Islamic belief. God (Allah) determines the laws, 

measurements and forces (al-qadar) of the universe. Humans have to 

be complacent (Arab: jabr; Indonesian: pasrah). The Umayyad 

misused this concept. Jabariah legitimated their arbitrary rule, 

claiming that it is sanctioned by Allah and everybody challenging it 

being an unbeliever (kafir). Gailan ad-Dimasyqi (who died in 740 CE) 

challenged this forced complacency by a teaching that Allah wants 

humans to choose what is right. Humans have the capability and 

freedom of determining good or bad deeds. This is the essence of 

Qadariah.  

The author briefly introduces the school of Asy'ariah by Abu al-

Hasan Ali Ibn Ismail a-Asy'ari (873-935 CE), who emphasised the 

absolute will of God who determines everything absolutely, and 

different kinds of Takdir. She then draws the conclusion that the belief 

in Takdir is determined firstly by the insight that humans just don't 

know what their fate is going to be like and that we cannot really 

control our life and secondly by the conviction that God is almighty 

and in charge as from the beginning. This belief is based on both the 

al-Quar'an and the Hadith. But both of these holy sources also very 

clearly emphasise the ability of humans to freely will and do what is 
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right or wrong. The problem is that some people have an evil will and 

do bad things. How does that fit into God's total control? Turkish 

scholar Fethullah Gülen tries to answer this by pointing out that 

humans cannot understand the master plan of God, in which 

everything comes to a good conclusion. Whereas this doesn't solve the 

problem of evil and suffering, the belief in Takdir does have benefits: 

it makes humans humble, wise and patient. At the same time, Gülen 

(like Indonesian scholar Quraish Shihab) emphasises that humans 

have to cooperate with God in order to bring about good. God is not 

indifferent to evil and surely didn't plan it. A person of faith will prove 

his/her commitment to Allah by implementing His will, and by doing 

so actually impact on His plans.     

 

Chapter 2: Leaning quite heavily on the work of David N. Steele and 

Curtis C. Thomas, the author discusses the concept of Predestination, 

the different traditions dealing with the question of God's al-might and 

sovereignty, as well as the free will (and its limitations) of humans. 

The author discusses the development of the discourse from Augustius 

dari Hippo (354-430) and Pelagius (360-418), via Thomas Aquino 

(1225-1274) until Martin Luther (1483-1546), and then discuss in 

more depth the positions of Jean Calvin (1509-1564) and the 

subsequent struggle between the two Dutch Reformed theologians 

Jacobus Arminius (1560 -1609) and Fransiscus Gomarus (1563-1641), 

and the victory of the latter at the Synod of Dordrecht (1618-1619) 

which opted for the strictly “Calvinistic” doctrine of eternal 

predestination of God determining each human, either for salvation in 

Christ or eternal damnation.   

The author then enters to quite some depth into the discussion 

on “mon-ergism versus synergism”. While the mon-ergists argue that 

God is the only One who determines the salvation of His creatures, the 

synergists argue that God actually wants humans to cooperate towards 

that end. God is loving all people and therefore everyone has the 

chance to be saved by God through his/her faith in Jesus Christ.      
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Chapter 3: This chapter deals with a number of debates in both 

Christianity and Islam dealing with the issue of God's absolute power 

and human freedom. The author compares the teachings of Mu'tazilah 

and Arminianism, and finds similarities. They both acknowledge their 

respective holy Scriptures (al-Quar'an and Bible), yet emphasise that 

humans have the ability to do what is good – a strength they receive 

from a benevolent and just God. For Mu'tazilah, God is almighty and 

just, but humans have to use their reason in order to do what is right. 

This is similar in Christian Arminianism. They do not glorify 

humanity as such, but they stress that humans have received freedom 

and are empowered by God to use their abilities in order to do God`s 

will. This does not exclude the fact that humans often tend to sin, to 

misuse their freedom and powers, for which they bear full 

responsibility. God lets it happen; He respects their freedom, but of 

course he will judge and punish evil in accordance to His holy 

standards. Both Mu'tazilah and Arminianism never claimed that 

humans can save themselves. Both believe that it is God`s will that 

humans cooperate actively in His plan of salvation.    

Both are searching for a mean-way in accordance with their 

respective holy Scriptures and doctrinal traditions. In their exegesis, 

they do not one-sidedly emphasise the sovereignity of God/Allah, but 

also God's benevolence and the responsibility of humans. Only as a 

creature that is given the freedom of choice, can humans truly love 

God and prove it by doing good.  

The author henceforth discusses in depth the complex synergistic 

relationship between God and humans. Following Japanese-Budhist 

philosopher of religion, Toshihiko Izutsu (1914-1993), she describes 

the God-human relationship as a circle (or as an embrace). God and 

human are at the upper and the lower sides respectively; linked 

together (holding unto each other) they form a circle, at the centre of 

which is the world. They necessarily correlate, like oxygen and fire. 

Quoting Spanish Catholic Raimundo Panikkar (1918-2010), the author 
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emphases that humans, the world and God form an “cosmotheandric 

reality”, a relationship of life which can be traced in many religions. 

With Turkish Fethullah Gülen, the author agrees that God grants 

freedom to humans and that this freedom can impact even Takdir. 

According to Karl Barth, this synergy between God and human has 

been realized perfectly in Jesus Christ. Christ is the subject of divine 

predestination par excellence. In Christ, God judges the sin of the 

world which Christ is bearing, while acknowledging the new 

humanity in Christ's obedience and sacrifice.  

God will not change His plan in order to accommodate sinners; 

but renewed humans, enlightened by God's truth, may change His 

anger (Fethullag Gülen).       

 

Chapter 4: In this chapter the author deliberates further on the 

sovereignty of God and the responsibility of humans. She points out 

some of the current arguments for and against it, as well as the 

relevance of Takdir and Predestination in Kalimantan. The author 

reaches the conclusion that whereas there are many similarities 

between Islam, Christianity and even Kaharingan, the difference 

remain and should not be denied. Each religion has its respective, 

unique “religious languages” (bahasa agama). Nevertheless, there are 

common denominators (bridges / jembatan) between them. Inside 

every religion there is a tendency of seeking an In-Between position 

between the extremes.  

 

Reflection: In this concluding chapter, the author places this discourse 

in her cultural-religious context: the religious system of the Dayak 

Ma'anyan people. Following Kalimantan scholar Keloso S. Ugak, she 

briefly outlines this version of Kaharingan (the primal religion of 

Kalimantan), focussing on the concept of Tuan Nguasa Hyang 

Piumung Alatala Ngaburiat who is the sovereign, remote God who's 

will can only be done in cooperation with humans. Explaining the 

rituals of healing (Miempu) and cleansing the village of evil spirits 
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(Ipaket), she comes to the conclusion that the history of the world is 

the result of synergism between God (Alatala) and humans. Together 

they are the one subject determining the course of the world. If the 

harmony between humans, nature and God is disturbed, the result will 

be illness and suffering. God can restore the health, but only if humans 

cooperate. In Kaharingan, this cooperation culminates in ritual 

worship (Miempu) or the ritual of cleaning the village (Ipaket). 

Therefore, while the Dayak Ma'anyan believe in the sovereignty and 

absolute power of God, they also stress the importance that humans 

actively build and maintain a good relationship with God. This in no 

way contradicts the sovereignty of God.       

  

 

 

 


