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CATATAN REDAKSI 
 

 

ada hari ini, pendidikan dalam segala hal adalah sesuatu yang 

dianggap penting oleh kebanyakan orang. Orang tua berusaha 

untuk membekali anaknya dengan pendidikan formal yang baik, 

supaya kelak mereka akan lebih mudah mendapatkan pekerjaan. 

Sekolah-sekolah mengubah sistem pendidikan untuk meningkatkan 

kualitas pendidikan mereka.  

 

Selain itu, orang tua juga merasa perlu untuk membekali 

anaknya dengan pendidikan iman menurut kepercayaan mereka 

masing-masing, karena pengaruh jaman ini sudah sedemikian 

buruk. Inilah yang harus kita baca dan responi sebagai hamba-

hamba Tuhan, yaitu bahwa orang-orang pada jaman ini perlu 

mengenal Kristus, karena Kristuslah yang dapat membawa 

perubahan pada hidup manusia. Injil Kristus diberitakan dan iman 

orang percaya dipertumbuhkan melalui pendidikan Kristen secara 

formal di sekolah, dan pendidikan iman secara non formal di 

keluarga-keluarga Kristen, di gereja dalam bentuk P.A., 

persekutuan, katekesasi, dll. 

 

Dengan menyadari akan hal-hal tersebut di atas, Jurnal 

Aletheia pada edisi kali ini mencoba untuk memfokuskan diri pada 

sekitar pendidikan Kristen baik di sekolah, di gereja, bagaimana 

sejarah pendidikan dalam tradisi reformed, hal-hal yang dapat 

mempengaruhi pendidikan anak, dll. 

 

Biarlah ulasan-ulasan yang singkat tersebut dapat menolong 

kita untuk memperlengkapi diri dalam melayani Tuhan. Segala 

kemuliaan adalah bagi DIA. 

 

                                                                                                                    

Redaksi   

P 
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PENDIDIKAN KRISTEN BAGI KAUM MUDA: 

MENJAWAB PERGUMULAN KAUM MUDA 
 

Agung Gunawan 

 

 

endidikan Kristen merupakan bagian dari pelayanan gereja 

yang sangat penting. Tuhan sendiri di dalam Alkitab 

menekankan pentingnya pendidikan Kristen bagi umat-Nya. Di 

dalam Alkitab Perjanjian Lama, Tuhan memerintahkan Harun 

untuk mengajarkan ―kepada anak-anak orang Israel segala 

ketetapan yang telah difirmankan Tuhan kepada mereka dengan 

perantaraan Musa‖ (Imamat 11:10). Tugas ini juga diturunkan 

kepada para imam yang melayani di Israel (Ulangan 24:8ff.; 

31:9ff.; 33:8ff.).  

 

Di dalam Perjanjian Baru, Tuhan Yesus sendiri menekankan 

pentingnya pendidikan Kristen, sehingga di dalam amanat agung-

Nya, Ia berkata: ‖Karena itu pergilah....jadikan semua bangsa 

murid-Ku....baptislah....dan ajarlah mereka.....‖(Matius 28:19,20). 

Tuhan Yesus memberikan tugas kepada murid-murid-Nya yang 

adalah cikal bakal pemimpin gereja untuk memberikan pengajaran 

yang benar dan serius kepada mereka yang akan dilayani. Oleh 

sebab itu, pendidikan Kristen merupakan bagian dari perintah 

Tuhan yang harus dilaksanakan oleh gereja. Rasul Paulus juga 

menekankan pentingnya pendidikan Kristen bagi jemaat (Efesus 

4:11-12; I Timotius 3:2). Jadi pendidikan Kristen merupakan salah 

satu pelayanan yang tidak boleh diabaikan oleh gereja. Gereja 

tanpa pendidikan Kristen bukanlah gereja yang sehat.
1
 

   

Ruang lingkup dari pendidikan Kristen sangat luas dan salah 

satunya adalah pendidikan Kristen bagi kaum muda. Pendidikan 

Kristen bagi kaum muda sangatlah penting, karena kaum muda 

adalah generasi penerus dari gereja. Jika kaum muda gereja 

                                                 
1
 Norman E. Harper, Making disciples, (Memphis, Tennessee: Christian Studies 

Center, 1981), pp.95-97. 

P 
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mendapatkan pendidikan Kristen yang memadai, maka mereka 

akan dapat diharapkan menjadi penerus gereja yang sehat dan kuat. 

Sebaliknya apabila kaum muda gereja kurang diajarkan dengan 

pemahaman iman Kristen yang memadai, maka sulit bagi gereja 

untuk memiliki generasi penerus yang dapat diandalkan.  

 

Hari ini banyak gereja-gereja yang tidak berkembang karena 

mereka kurang memberikan perhatian  dalam hal pengajaran bagi 

kaum mudanya. Sebagai akibatnya, banyak kaum muda yang 

meninggalkan gereja dan pindah ke gereja lain yang memberikan 

pendidikan Kristen bagi kaum mudanya. Ada juga kaum muda 

yang justru menjauh dari Tuhan, karena selama ini mereka tidak 

mengerti tentang apa itu kekristenan yang telah mereka anut. Jadi 

pendidikan Kristen bagi kaum muda tidak boleh diabaikan oleh 

gereja, kalau gereja ingin bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan 

nama Tuhan.  

 

Pelayanan kaum muda yang sehat harus memiliki 

pembimbing kaum muda yang sehat. Pembimbing kaum muda 

yang sehat adalah pembimbing yang memberikan pendidikan 

Kristen yang memadai bagi kaum muda yang dilayaninya.
2
 Adapun 

tujuan dari pembimbing kaum muda di dalam memberikan 

pendidikan Kristen adalah untuk memimpin kaum muda kepada 

Kristus, agar mereka mengalami transformasi dalam melihat dan 

hidup di dunia ini. Jim Wilhoit, seorang pakar pendidikan Kristen 

mengatakan, 

 

The English word educate can be traced to the Latin word 

educere, ―to lead out.‖ This etimotology reminds us that 

education is the process of leading students from where they 

are to a place where they can see the world—including in a 

more accurate way. To lead students to a more Christian view 

of life and the world, the Christian educator must understand 

students as they are, the goals they should be guided toward, 

                                                 
2
 Rick Warren, Purpose Driven Youth Ministry, (Grand Rapids, MI: Zondervan 

Publishing House), 1998, p. 27. 
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and the best means to achieve these goals. Above all, he or 

she should be guiding them in the search of meaning.
3
  

 

Di sini kita melihat bahwa pendidikan Kristen bagi kaum 

muda sangat penting, karena kaum muda hari ini sedang berada 

dalam pergumulan yang sangat kompleks. Banyak kaum muda 

yang tidak tahu apa arti hidup mereka dan tidak tahu bagaimana 

menjalani hidup di dalam buana ini. Mereka membutuhkan 

pertolongan. Mereka mencari jawaban atas pergumulan yang 

mereka hadapi. Siapa yang dapat menjawab pergumulan mereka? 

Apakah orang tua sanggup menolong mereka? Hari ini banyak 

orang tua yang bukan menolong atau menjawab pergumulan kaum 

muda, tetapi justru orang tua sering menjadi sumber yang 

menambah pergumulan mereka. Apakah teman dapat menjawab 

pergumulan mereka? Mereka ternyata senasib, sepenanggungan, 

dan memiliki pergumulan yang tidak jauh berbeda. Tentunya orang 

buta tidak akan dapat menuntun orang buta. Kalau begitu, siapa 

yang dapat menolong kaum muda untuk mendapatkan jawaban atas 

pergumulan mereka?  

 

Kristus adalah satu-satunya pribadi yang mereka butuhkan. 

Kristuslah pribadi yang dapat menjawab pergumulan mereka. 

Kristus dapat memulihkan dan mentransformasi hidup kaum muda 

dari hidup yang tidak berarti menjadi hidup yang berarti, dari hidup 

yang tidak menentu menjadi hidup yang pasti. Oleh sebab itu, 

gereja harus mampu memimpin kaum muda yang sedang dilanda 

pergumulan yang sangat pelik kepada Kristus yang mampu 

memberikan jawaban yang sejati bagi kaum muda.  

 

Melalui pendidikan Kristen, gereja memimpin, membimbing 

serta menuntun kaum muda kepada Kristus; secara perlahan-lahan 

namun pasti, keluar dari ikatan masalah yang rumit dan melangkah 

dengan mantap menapaki masa depan yang penuh dengan 

keceriaan. Inilah tugas dari gereja terhadap kaum muda yang sudah 

Tuhan percayakan kepada gereja.  

                                                 
3
 Jim Wihoit, Christian Education: The Search For Meaning, (Grand Rapids, 

MI: Baker Book House, 1996), p. 13. 
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Selain itu, kita perlu  mengingat bahwa kaum muda yang 

datang bukanlah malaikat. Mereka adalah insan yang lemah, rapuh, 

remuk dan redam. Mereka adalah kelompok orang yang sarat 

dengan beban berat. Mari kita melihat beberapa pergumulan kaum 

muda hari ini yang membutuhkan jawaban dan pemulihan dari 

Kristus.  

 

 

Kaum Muda dan Diri Sendiri  

 

Masa muda adalah masa dimana seseorang mengalami proses 

pencarian identitas diri. Di dalam proses penemuan identitas diri 

ini, sering kali kaum muda diperhadapkan dengan kejadian-

kejadian yang seringkali menghambat mereka dalam mencari jati 

diri. Sebagai konsekuensi logis, mereka gagal dalam menemukan 

identitas diri mereka yang sebenarnya. Ketika seseorang gagal 

menemukan jati dirinya, maka akan timbul kekecewaan, kebencian, 

serta ketidakpuasan terhadap diri sendiri. Sebagai bentuk nyata dari 

realita di atas, hari ini banyak kaum muda yang tidak punya rasa 

percaya diri yang tinggi, minder, mengasingkan diri, menyakiti diri 

dan menyiksa diri dengan berbagai macam cara. Bahkan 

puncaknya, mereka melakukan tindakan bunuh diri sebagai tanda 

bahwa mereka membenci dan tidak bisa menerima keberadaan diri 

mereka. Kaum muda banyak yang sedang mengalami krisis 

identitas.
4
    

 

Ternyata kaum muda yang seperti ini tidak hanya kita temui 

di luar gereja. Di dalam gerejapun, kita banyak menemui kaum 

muda yang memiliki masalah dengan dirinya sendiri. Banyak kaum 

muda gereja yang tidak punya gairah dan semangat untuk memuji 

Tuhan di dalam persekutuan atau ibadah, karena mereka tidak 

memiliki semangat hidup. Tidak sedikit kaum muda gereja yang 

tidak mau, bahkan tidak mampu melayani dengan maksimal karena 

mereka tidak memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Tidak jarang 

kaum muda tidak betah untuk berada di rumah Tuhan, karena 

                                                 
4
 Roy B. Zuck & Warren S. Benson, Youth Education in the Church, (Chicago: 

The Moody Bible Institute of Chicago, 1978), p.10. 
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mereka merasakan kesepian di tengah keramaian. Ini semua 

menunjukkan bahwa banyak kaum muda gereja membutuhkan 

pertolongan dan jawaban bagi masalah mereka sehubungan dengan 

pencarian jati diri mereka. 

 

Di sini peran pendidikan Kristen sangat dibutuhkan. Gereja, 

dalam hal ini pembimbing kaum muda, harus membimbing kaum 

muda untuk mendapatkan jawaban atas pergumulan mereka 

tersebut di dalam Alkitab sebagai Firman Tuhan yang hidup. 

Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa manusia diciptakan 

―segambar dengan Allah‖ atau dalam terjemahan lain ―menurut 

peta dan teladan Allah‖ (Kejadian 1:26-28). Diciptakan segambar 

dengan Allah berarti bahwa kita diciptakan secara unik dan khusus 

oleh Allah dengan menggunakan pola atau patron yang dimiliki 

oleh Allah sendiri sebagai sang Pencipta.
5
 Ini berarti bahwa 

pencarian identitas diri yang benar adalah di dalam diri Allah 

sendiri, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadikan kita 

sesuai dengan gambar-Nya.  

 

Sebagai ciptaan yang diciptakan segambar dengan Allah, 

manusia pada mulanya memiliki kemuliaan Allah, tetapi kemudian 

semuanya itu rusak karena dosa. Oleh sebab itu, tidaklah heran 

kalau kaum muda tidak dapat menemukan sebuah pribadi di dalam 

dunia ini yang dapat dipakai sebagai panutan yang pada akhirnya 

menjadi identitas diri mereka. Memang di dalam dunia ini tidak 

ada seorangpun yang pantas untuk dijadikan patokan dan teladan 

bagi kaum muda. Hanya Yesus, yang adalah Allah dan manusia 

yang sempurna, dapat dijadikan panutan, patokan bahkan teladan 

bagi kaum muda. Hanya di dalam Yesuslah kaum muda dapat 

mencari identitas diri mereka. Apabila kaum muda tidak dapat 

menemukan identitas diri dari orang tua atau siapapun juga di 

dalam dunia ini, maka mereka tidak perlu frustrasi, karena masih 

ada pribadi yang layak dijadikan tempat untuk menemukan jati diri. 

Tuhan Yesus Kristus adalah pribadi yang tepat bagi kaum muda 

untuk menemukan jati diri (Matius 11:29; I Korintus 11:1).      

                                                 
5
 Charles Sherlock, The Doctrine of  Humanity, (Downers Grove, IL: Inter 

Varsity Press, 1996), p. 30.  
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Tuhan Yesus Kristus tidak akan pernah mengecewakan mereka 

yang mencari diri-Nya. Bagi kaum muda yang mencari identitas 

diri di dalam Kristus, maka mereka akan dipuaskan. Sebagai 

hasilnya, maka rasa kurang percaya diri, minder, benci diri sendiri, 

kesepian, atau keinginan untuk bunuh diri tidak akan menguasai 

mereka lagi. Kaum muda akan menjadi kaum muda yang penuh 

percaya diri dan ini akan membuat kaum muda aktif, kreatif dan 

produktif di dalam keluarga, sekolah dan gereja.  

 

 

Kaum Muda dan Orang Tua 

 

Hari ini banyak kaum muda yang menghadapi pergumulan 

yang berkaitan dengan orang tua mereka. Orang tua diharapkan 

dapat menjadi pengayom, penolong, pemimpin bagi anak-anak 

mereka, namun realita berbicara lain. Banyak orang tua yang tidak 

mampu untuk melakukan tugas dan kewajibannya sebagai orang 

tua dengan baik.
6
 Orang tua yang seharusnya memberi 

pengayoman, justru menciptakan kegelisahan dan ketakutan di 

dalam diri anak-anak mereka melalui pertengkaran mereka sebagai 

suami istri, yang pada akhirnya mengarah kepada perceraian. 

Perceraian merupakan suatu ketakutan bagi anak-anak, karena 

mereka akan kehilangan salah satu atau bahkan kedua orang tua 

mereka. Orang tua yang seharusnya mampu memberi pertolongan, 

justru sebaliknya menciptakan masalah bagi anak-anak mereka 

dengan memaksakan kehendak yang sering tidak sesuai dengan 

anak-anak mereka. Orang tua yang seharusnya memimpin anak-

anak untuk berkembang secara sehat dengan memberikan perhatian 

dan kasih sayang yang penuh, justru mengabaikan dan 

menelantarkan anak-anak mereka dengan alasan kesibukan, 

sehingga tidak ada waktu bagi anak-anak mereka. Inilah beberapa 

pergumulan yang dihadapi kaum muda hari ini di dalam kaitannya 

dengan orang tua, tidak terkecuali kaum muda di dalam gereja.  

 

                                                 
6
 Wm. Lee Carter, The Parent-Child Connection, (Grand Rapids, MI: Baker 

Book House, 1989), pp. 7-8. 
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Dengan adanya pergumulan kaum muda di atas, maka sangat 

sulit bagi mereka untuk dapat menjalin hubungan yang harmonis 

dengan orang tua mereka. Justru sebaliknya yang ada adalah 

kebencian, kemarahan, dan keengganan untuk berhubungan dengan 

orang tua mereka. Sebagai akibatnya akan sulit untuk menciptakan 

relasi yang indah dan saling membangun di dalam kehidupan 

keluarga antara orang tua dan anak. Hubungan antara orang tua 

dengan anak menjadi hambar dan menjadi semakin jauh. Akhirnya 

yang terjadi adalah kehancuran keluarga. Ini adalah fenomena yang 

sangat berbahaya dan sedang terjadi di dalam keluarga-keluarga 

masa kini, termasuk dalam keluarga Kristen. 

 

Di sini peran pendidikan Kristen sangat penting. Pembimbing 

kaum muda di dalam gereja harus mengajar kaum muda mereka 

dengan prinsip-prinsip kebenaran Alkitab tentang sikap yang benar 

dari seorang anak terhadap orang tuanya. Terlepas dari apa dan 

bagaimana orang tua mereka, kaum muda Kristen harus 

menunjukkan rasa hormat, taat dan tahu balas budi kepada orang 

tua (Efesus 6:1; Kolose 3:20; Keluaran 20; I Timotius 5:4). Tuhan 

tidak memerintahkan bahwa anak harus menghormati orang tua 

yang baik dan yang memenuhi kewajiban sebagai orang tua saja, 

tetapi kepada semua macam orang tua termasuk orang tua yang 

lalai akan tanggung jawabnya sebagai orang tua. Kaum muda 

Kristen harus diajar untuk bisa mengampuni dan mengasihi orang 

tua mereka yang mungkin telah mengecewakan, bahkan menyakiti 

mereka. Kaum muda gereja perlu dididik untuk meneladani   

Tuhan Yesus yang walaupun dalam keadaan terpaku dan tersiksa di 

kayu salib, masih mampu untuk memberikan pengampunan yang 

mulia kepada orang-orang yang tidak pantas untuk mendapatkan 

pengampunan. Kaum muda Kristen perlu diajar untuk menjadi 

pendamai antara dirinya dengan orang tua. Dengan adanya sikap 

yang positif yang dikembangkan oleh kaum muda gereja, maka 

hubungan yang retak atau bahkan hancur antara orang tua dan anak 

dapat dipulihkan. Selain daripada itu, dengan melihat sikap 

anaknya yang mulia itu, maka lambat-laun orang tua akan tergerak 

dan akan merubah apa yang kurang di dalam diri mereka sebagai 

orang tua. Kalau ini terjadi, maka rekonsiliasi akan tercipta. 
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Dengan demikian maka kehancuran keluarga dapat dihindarkan. Ini 

berarti bahwa gereja ikut memberikan sumbangsih dalam 

mengurangi angka perceraian di masyarakat Indonesia yang makin 

hari makin meningkat secara tajam. Bagaimana dengan gereja 

Saudara? Pendidikan Kristen bagi kaum muda sungguh sangat 

krusial dalam membangun keluarga yang sesuai dengan kehendak 

Tuhan. Gereja, dalam hal ini pembina kaum muda, harus 

membimbing kaum mudanya untuk dapat menjadi kaum muda 

yang menghargai dan mematuhi Firman Tuhan, yaitu dalam hal 

menghargai orang tua mereka, terlepas dari segala kekurangan dan 

keterbatasan orang tua mereka. Bagaimana dengan gereja Saudara?   

  

 

Kaum Muda dan Masa Depan 

 

Pergumulan lain yang juga dihadapi oleh kaum muda hari ini 

adalah pergumulan yang berhubungan dengan masa depan mereka. 

Banyak kaum muda yang tidak tahu ke mana arah hidup mereka. 

Sehingga hal ini membuat mereka hidup di dalam ketakutan dan 

kekhawatiran tentang apa yang akan mereka hadapi di masa yang 

akan datang. Oleh karenanya, sulit bagi mereka untuk menentukan 

langkah ke depan, bagi mereka hari depan itu gelap adanya. Kaum 

muda juga tidak dapat menentukan apa arti dari hidup mereka, 

karena mereka tidak tahu untuk apa mereka hidup dan bagaimana 

hari depan mereka. Kaum muda sedang bingung, khawatir, takut, 

bimbang, dan pesimis dalam menyongsong hari esok. Mereka 

membutuhkan pegangan, kepastian dan jaminan akan hari depan 

mereka. Siapa yang sanggup memberikannya? Dunia dengan 

segala semarak dan pesonanya? Dunia sedang menuju kepada 

kehancuran, sehingga dunia yang kelihatannya ―menjanjikan ― 

sebenarnya adalah dunia yang tidak dapat diandalkan. Dunia penuh 

dengan kepalsuan dan ketidakpastian. Lalu kepada siapa kita dapat 

berharap dan menggantungkan diri? Firman Tuhan dengan tegas 

meyakinkan bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya yang dapat kita 

sandari dan pegang di dalam hidup ini. Tuhanlah pemilik dan 

pengatur alam semesta dengan segala isinya. Robert W. Pazmino, 
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seorang profesor pendidikan Kristen yang terkenal, meyakini 

bahwa Tuhanlah satu-satunya pengharapan bagi manusia, 

 

Christian are called to realize that their hope is in God and 

God‘s reign in history. With this perspective they are able to 

advocate those concerns that fulfill God‘s purpose in the 

world. Advocacy works for the restoration of hope in the 

wide community and society. The great church teacher 

Augustine suggested that ―the hope has two lovely daughters, 

anger and courage. Anger at the way things are, and courage 

to see that they need to remain as they are.
7
   

 

Kaum muda membutuhkan Tuhan untuk melihat dan 

menyongsong kepada masa depan mereka. Di satu pihak mereka 

memang merasa takut, namun bersama dengan Tuhan kaum muda 

akan memiliki keberanian untuk menjalani kehidupan yang ada di 

depan mereka. Mengapa? Karena Tuhanlah penjamin masa depan 

kita yang terpercaya. Tuhan bukan saja menjamin masa depan kita 

selama di dalam dunia ini, tetapi Dia juga menjamin masa depan 

kita setelah meninggalkan dunia ini (Mazmur 23:5). Dengan 

adanya jaminan ini, maka kaum muda akan berani menapakkan 

kaki mereka menyongsong masa depan dengan penuh percaya diri. 

Selain daripada itu, Tuhan juga mempunyai rencana yang indah 

bagi orang percaya (Yeremia 29:11). Dengan memahami hal ini, 

maka kaum muda gereja menyadari bahwa sebenarnya hidup 

mereka memiliki arti. Oleh karena itu, hidup mereka juga harus 

berarti bagi orang lain. Dengan demikian kaum muda gereja 

termotivasi untuk mengisi hidup mereka dengan melakukan segala 

sesuatu yang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kaum muda 

tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang akan merusak hidup 

dan masa depannya, seperti terlibat di dalam penggunaan narkoba, 

free sex, kriminalitas dan yang lainnya. Dengan mengerti bahwa di 

dalam Tuhan ada masa depan,  maka kaum muda akan mampu 

untuk menjadi kaum muda yang memiliki hidup baru dengan 

perspektif baru dalam menjalani hidup yang sekarang dan yang 

                                                 
7
 Robert W. Pazmino, Foundational Issues in Christian Education, (Grand 

Rapids: Baker Book House, 1997), p. 48. 
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akan datang. Di sini kita melihat bahwa pendidikan Kristen sangat 

relevan bagi kaum muda yang bergumul dengan masa depan 

mereka. Apakah gereja Saudara sudah menjawab pergumulan 

kaum muda ini?  

 

Pada akhirnya dapatlah disimpulkan bahwa pendidikan 

Kristen bagi kaum muda tidak boleh diabaikan oleh gereja. 

Pendidikan Kristen merupakan salah satu cara yang sangat 

produktif dalam meningkatkan kualitas spiritual kaum muda di 

gereja. Karena dengan terjawabnya pergumulan kaum muda baik 

dengan diri sendiri, dengan orang tua dan tentang masa depan, 

maka tidak ada lagi penghalang bagi pertumbuhan iman mereka. 

Oleh sebab itu, bagian pelayanan kaum muda di dalam gereja 

khususnya, perlu membuat program-program yang dirancang 

dengan dasar pengajaran iman Kristen yang berkaitan dengan 

pergumulan-pergumulan yang dihadapi oleh kaum muda. Adapun 

metode yang digunakan bisa berupa khotbah, Pemahaman Alkitab, 

dialog antara orang tua dan kaum muda, ceramah dan sebagainya.
8
 

Kalau gereja menggarap kaum mudanya secara serius, maka gereja 

akan dipenuhi dengan kaum muda yang ―merdeka‖ dan mereka 

akan menjadi generasi penerus gereja yang sehat, produktif, dan 

dapat diandalkan. Soli Deo Gloria.  

 

                                                 
8
 Lawrence O. Richards, Youth Ministry: Its Renewal in the Local Church, 

(Grand Rapids, MI: Ministry Resources Library, 1972), p. 329. 
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GEREJA  DAN PENDIDIKAN KRISTEN 

 

Alfius Areng Mutak 

 

 

Apa dan Mengapa Pendidikan Kristen? 

 

ecara umum pendidikan dimengerti sebagai semua perbuatan 

dan usaha dari generasi tua untuk mengalihkan pengetahuan, 

pengalaman, kecakapan, serta ketrampilan kepada generasi muda; 

sebagai usaha menyiapkan mereka agar dapat memenuhi fungsi 

hidupnya baik secara jasmaniah maupun rohaniah. Pengertian di 

atas menyatakan bahwa pendidikan adalah merupakan usaha atau 

upaya sadar tujuan atau bersahaya dari generasi yang satu ke 

generasi yang lainnya.   

 

Secara etimologis, kata pendidikan diambil dari dua kata 

dalam bahasa latin educare dan educere. Educare berarti merawat 

atau memperlengkapi dengan gizi, agar sehat dan kuat.  Sedangkan 

educere berarti membimbing keluar dari…Berdasarkan pengertian 

di atas, maka pendidikan dapat dikatakan sebagai upaya sadar dan 

bersahaya untuk memperlengkapi seseorang ataupun kelompok, 

untuk membimbing orang atau kelompok tersebut keluar dari satu 

tahapan hidup ke tahapan hidup lainnya yang lebih baik.  

 

Apa itu pendidikan Kristen? Pakar pendidikan Kristen Robert 

W. Pazmino mendefinisikan pendidikan Kristen sebagai usaha 

bersahaya dan sistematis, ditopang oleh upaya rohani dan 

manusiawi untuk mentransmisikan pengetahuan, nilai, sikap, 

ketrampilan dan tingkah laku yang sesuai dengan iman Kristen. 

Usaha ini mengupayakan perubahan, pembaharuan, dan reformasi 

pribadi, kelompok, bahkan struktur oleh kuasa Roh Kudus, 

sehingga peserta didik hidup sesuai dengan kehendak Allah, 

S 
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sebagaimana dinyatakan oleh kitab suci, terutama dalam Yesus 

Kristus.
1
 

 

 Beth E. Brown berkata: ―Pendidikan Kristen adalah suatu 

interaksi dengan kebenaran yang berimplikasi pada hidup yang 

dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus, yang menghasilkan 

perubahan dalam hidup para anak didik; perubahan yang 

menjadikannya serupa dengan Kristus.‖ 

 

Werner G. Graendorf mengatakan bahwa pendidikan Kristen 

adalah pendidikan yang didasarkan pada kitab suci, dikuasai oleh 

Roh Kudus, dan berpusatkan Kristus. Dimana proses belajar 

mengajar disesuaikan dengan tingkat perkembangan masing-

masing individu, serta sistem mengajar kontemporer. Melalui mana 

seseorang dapat mengenal dan mengalami rencana dan maksud 

Allah, melalui Yesus Kristus dalam setiap aspek kehidupannya, 

serta mempersiapkan mereka bagi pelayanan yang efektif, yang 

berfokuskan pada Kristus, sang Guru Agung.
2
    

   

Beberapa definisi di atas memiliki kesamaan yang mengakui 

bahwa pendidikan Kristen itu adalah suatu upaya bersahaya yang 

sadar tujuan dengan menekankan pada kitab suci sebagai sumber 

pengajaran dasar dari seluruh nilai-nilai iman Kristen yang di 

tanamkan dengan tujuan mentransformasi hidup yang menuju 

kepada kedewasaan iman.    

 

 

Ciri Khas Pendidikan Kristen 

 

 Ditinjau dari segi fungsinya, maka setidak-tidaknya 

pendidikan Kristen mempunyai tujuh ciri khas: 

                                                 
1
 Robert  Pazmino, Fundamental Issues in Christian Education, (Grand Rapids: 

Baker Book House), p. 81.   
2
 Werner C. Graendorf, Introduction to Biblical Christian Education, (Chicago: 

Moody Press), p. 16.  
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1. Pendidikan Kristen pada dasarnya adalah kegiatan belajar 

mengajar bersama dari gereja, karena itu gereja bertanggung 

jawab dan menyediakan kesempatan guna mendidik jemaatnya.  

2. Pada saat yang sama, pendidikan Kristen adalah merupakan 

kegiatan belajar mengajar secara pribadi. Jika tujuan dari 

pendidikan Kristen itu adalah agar individu mengetahui dan 

menghayati pengharapan di dalam Tuhan, maka setiap orang 

harus memahaminya dengan cara yang memungkinkan bagi 

pribadi tersebut. 

3. Pendidikan Kristen diawali dengan keyakinan bahwa iman 

adalah suatu karunia yang memungkinkan manusia merespon 

kesetiaan Allah.  

4. Pendidikan Kristen merupakan kegiatan seumur hidup. Upaya 

untuk terus membangun tubuh Kristus adalah merupakan upaya 

berkesinambungan, yang mencakup semua usia dan terjadi 

dalam situasi yang terus berubah.  

5. Pendidikan Kristen bersifat hermeneutik, karena itu ia bersifat 

dialogis dan theologis, sebagai usaha interpretasi. Pendidikan 

Kristen menjadi mediator di antara dua cakrawala makna, yang 

pertama direfleksikan melalui kitab suci dan yang kedua 

tampak melalui pengalaman masa kini. 

6. Pendidikan Kristen adalah pendidikan praxis, karena tujuan 

dari pendidikan Kristen ialah membawa warga gereja keluar 

untuk melayani  di tengah-tengah masyarakat. 

7. Pendidikan Kristen bersifat transformatif. Pendidikan Kristen 

mendorong seluruh warga gereja untuk memberikan 

pengaruhnya, yang pada akhirnya berdampak pada perubahan 

yang terjadi dalam diri seseorang atau kelompok gereja dan 

masyarakat.          

  

 

Dasar Alkitabiah Pendidikan Kristen 

 

Kitab suci dengan jelas menekankan pentingnya pendidikan 

bagi umat Allah, khususnya pendidikan iman. Ini dapat dijumpai 

dalam kitab-kitab pentatuk, di mana berulang kali Allah   

memerintahkan kepada umatNya Israel untuk mengajarkan kitab 
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Taurat Tuhan. Perintah, amanat yang sangat penting yang boleh 

kita lihat sebagai dasar dari pendidikan dalam Perjanjian Lama 

yang terdapat dalam Ulangan 6, biasa disebut sebagai ―Shema,‖ 

 

Dengarlah hai orang Israel: Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu 

Esa! ―Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan 

dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa 

yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau 

perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang 

kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau 

duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, 

apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun.
3
            

 

Dari kutipan di atas terlihat dengan jelas bahwa keluarga 

adalah pusat dari pendidikan umat Allah dalam Perjanjian Lama, di 

mana orang tua berfungsi sebagai guru yang mengajarkan anak-

anak mereka tentang iman kepada Yahwe. Selain lembaga 

keluarga, para Hakim, Imam, dan Nabi adalah kelompok atau 

lembaga yang memegang peranan penting dalam pendidikan 

Perjanjian Lama. 

 

Dalam jaman Perjanjian Baru, Yesus adalah tokoh yang 

sangat dikenal karena Ia adalah sosok yang melaksanakan misi 

Allah ke dalam dunia ini. Yesus menggunakan banyak waktu-Nya 

untuk mengajar. Pengajaran Yesus dimulai dari kelompok yang 

kecil sampai pada kelompok yang besar. Ia melaksanakan 

pengajaran di mana saja, kapan saja, dan kepada siapa saja. Mulai 

dari bait Allah/sinagoge, sampai ke puncak bukit; dan mulai dari 

tepi danau menjadi ruangan kelas di mana Yesus mengajar. Oleh 

sebab itu, tidak heran kalau para penafsir kitab suci menyebut 

Yesus sebagai Guru Agung.  

 

Selain Yesus, Paulus adalah sosok lain yang juga sangat 

terkenal dengan figur sebagai seorang guru atau pengajar. Ia 

                                                 
3
 Lihat Ulangan 6: 4-9, Bagian ini dikenal sebagai bagian dasar dari pendidikan 

orang Yahudi  yang memberikan tanggung jawab yang besar kepada orang tua 

sebagai guru dan pengajar kepada anak-anak mereka.  
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mengajar, menegur dan bertukar pikiran dengan orang-orang 

terpelajar. Ia juga mengajar di rumah-rumah di mana ia 

menumpang, di atas kapal, dan juga di bengkel. Pengajaran Paulus 

juga dapat dilihat dari surat-surat yang dikirimnya kepada pribadi 

maupun gereja, yang penuh dengan pengajaran.  

 

 

Sekilas tentang Pendidikan Kristen dalam Gereja Saat Ini 

 

Harus diakui bahwa kepedulian gereja-gereja di Indonesia 

terhadap pendidikan Kristen masih sangat kurang. F.C. Lewier 

(2002), pendeta dari Gereja Protestan Maluku (GPM), 

mengungkapkan keprihatinannya dengan berkata: ―Selama 

menggumuli bidang pendidikan agama Kristen, saya sungguh 

prihatin karena bidang ini terkesan diabaikan oleh para pemimpin 

gereja-gereja kita di Indonesia, mulai tingkat sinode sampai tingkat 

jemaat.‖  

  

Walaupun gereja-gereja di Indonesia telah lama 

melaksanakan pendidikan Kristen, baik secara langsung maupun 

tidak langsung, tetapi gerakan untuk mengembangkan pendidikan 

Kristen itu baru dimulai pada tahun 1952. Ketika Dr. Boehlke, 

seorang pakar pendidikan Kristen, mengembangkan serta 

memasukkan pendidikan Kristen sebagai mata kuliah dalam 

kurikulum inti di Sekolah Tinggi Theologia Jakarta.  

 

Gereja-gereja di Indonesia makin mengenal pendidikan 

Kristen lebih jauh dan lebih  mendalam setelah diadakannya 

konferensi pendidikan Kristen untuk pertama kalinya di Sukabumi, 

tanggal 20 Mei – 10 Juni 1955. Konferensi tersebut telah 

menghasilkan buku yang berjudul ―Pendidikan Agama Kristen,‖ 

oleh E.G. Homrighausen dan I.H. Enklaar.  

    

Sebagai respon dari konferensi tersebut, pendidikan sekolah 

minggu mulai dibenahi sesuai dengan ilmu pendidikan Kristen. 

Demikian pula pendidikan agama Kristen di sekolah mulai dari 

pendidikan dasar sampai di perguruan tinggi diberikan perhatian 
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sebagaimana mestinya oleh gereja dalam kerja sama dengan pihak 

pemerintah. Dalam hal ini Departemen Agama cq. Departemen 

Agama – Bimbingan Masyarakat Kristen Protestan dari pusat 

sampai ke daerah-daerah.  

 

Namun demikian patut disayangkan bahwa sampai saat ini 

gereja masih belum menunjukkan perhatian yang mendalam 

terhadap pendidikan Kristen, baik itu di gereja maupun di sekolah-

sekolah. F.C. Lewier sekali lagi mengatakan bahwa menurut 

pengamatan dan pengalamannya baik di lingkungan GPM, maupun 

dalam lingkungan gereja-gereja anggota PGI secara oikumenis- 

pembinaan dan pendidikan Kristen di sekolah minggu dan di 

sekolah-sekolah belum mencapai sasarannya. Kini telah tiba 

saatnya bagi gereja-gereja di Indonesia untuk memberikan 

perhatian yang lebih serius pada pelaksanaan pendidikan Kristen, 

baik itu pendidikan di dalam gereja maupun pendidikan Kristen di 

luar gereja. Desakan ini menjadi penting karena dalam sebuah 

pertemuan yang diadakan oleh pengurus departemen anak dan 

remaja PGI di Ambon  tahun 1984, dengan perwakilan dari PGA, 

PGI, dan PGW wilayah Maluku, mengakui bahwa para pendeta 

dan pimpinan gereja di lingkungan gereja tersebut di atas tidak 

memperdulikan pendidikan Kristen untuk anak remaja dan sekolah 

minggu.  Lewier kembali berkata: ―Saya harap ‗pengakuan dosa‘ 

dari para petinggi gereja PGA, PGI, dan PGIW tidak akan terulang 

kembali, apabila perhatian dan pelayanan terhadap pendidikan 

Kristen di sekolah minggu maupun di sekolah umum diberikan 

secara wajar dan bertanggung jawab oleh para pemimpin gereja 

kita.‖ 

 

Memang di beberapa gereja sudah terlihat kemajuan dan 

pengembangan, serta peningkatan pelayanan bagi anak dan remaja 

di sekolah minggu. Tetapi sebagian besar gereja belum secara 

serius memberikan perhatian yang pantas terhadap pengembangan  

sekolah minggu dalam jemaat/gerejanya. Sekolah-sekolah theologi 

di Indonesia sudah banyak menghasilkan tenaga-tenaga lulusan 

pendidikan Kristen dengan kualifikasi stratum satu, tetapi mereka 

lebih senang menjadi guru agama ketimbang menjadi pengajar di 



GEREJA DAN PENDIDIKAN KRISTEN 19 

lingkungan gereja. Akibatnya, pendidikan Kristen untuk anak dan 

remaja di dalam gereja terabaikan. Suatu ironi yang perlu 

diberantas sampai tuntas dalam gereja kita di Indonesia.       

 

 

Gereja dan Pendidikan Kristen 

 

Gereja sebagai Agen  

 

Ditinjau dari sudut pelayanan, pendidikan Kristen tidak 

mungkin berdiri sendiri secara terpisah dari bagian pelayanan yang 

ada di dalam gereja (independent ministry). Hal ini karena ia harus 

memiliki dasar, konteks, fokus atau orientasi, serta menyadari 

dirinya sebagai pelaksana (agent) kegiatan dan program.
4
 Dengan 

kata lain, karena pendidikan Kristen harus memiliki dasar dan 

warna ―Kristen,‖ maka jelas bahwa kegiatan dari proses pendidikan 

itu sendiri tidak terpisahkan dari kedudukan dan peranan gereja. 

Gereja mempunyai kedudukan yang sangat sentral dalam 

pendidikan Kristen. Bahkan dapat dikatakan bahwa gereja adalah 

―agen‖ (pelaku) utama dari pendidikan Kristen. Untuk itu kita perlu 

mengerti tugas dan kedudukan gereja, serta peranan dari 

pendidikan Kristen.  

 

Dalam era dan perspektif Perjanjian Baru, Kitab Perjanjian 

Baru menempatkan gereja dalam kedudukan yang sangat hakiki, 

karena pendidikan pada dasarnya bersifat ―gereja sentris.‖ 

Maksudnya, gereja adalah agen Allah di dunia ini untuk 

memproklamirkan Injil kerajaan Allah yang bersifat holistik.
5
  

Gereja juga dipanggil untuk menunaikan tugas pendidikan sebagai 

upaya untuk membimbing anggota jemaatnya menjadi murid 

Kristus, karena Yesus dengan jelas menyatakan bahwa Ia datang ke 

dalam dunia ini untuk membangun gereja di atas dasar pengakuan 

bahwa Dia adalah Mesias, Anak Allah. Matius 16:18  

mengungkapkan kerinduan Yesus agar gereja bertumbuh dan 

                                                 
4
 Samuel Sidjabat, Strategi Pendidikan Kristen: Suatu Tinjauan Teologis –

Filosofis, (Yogyakarta: Yayasan Andi 1994), hal. 39.    
5
 Ibid.,  hal 11. 
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berkembang di tengah dunia ini. Kemudian dalam Matius 18:17 

Yesus berbicara tentang pentingnya gereja berfungsi sebagai 

wadah restorasi (pendamaian) umat. Pelayanan restorasi ini 

penting, karena gereja adalah persekutuan orang percaya, dan 

merupakan wadah kehadiran Allah di dalam Roh Kudus.  

 

Howard Snyder memandang gereja sebagai suatu ekologi, di 

mana gereja dipandang sebagai tempat kediaman dan kegiatan, 

serta pelaksana kegiatan. Fokus gereja sebagai ekologi adalah 

bahwa lewat seluruh pikiran, cita-cita, dan karyanya, ia terpanggil 

untuk memuliakan Allah. Termasuk berbagai-bagai karunia yang 

Tuhan karuniakan kepada gereja dalam pelayanannya adalah untuk 

kemuliaan Allah. Hal senada diungkapkan dengan jelas oleh Brian 

Hill yang mengatakan bahwa pendidikan bukanlah sekedar sebuah 

kegiatan yang membawa seseorang untuk memiliki pengetahuan 

banyak, namun terpisah dari Allah. Pendidikan harus berusaha 

membawa pendidik dan peserta didiknya belajar, yakni belajar 

semakin mengenal Allah dalam berbagai aspek kehidupannya.
6
     

 

Pendeta dan Pendidikan Kristen 

 

Berbicara tentang peranan pendeta sebagai pendidik, Charles 

A. Tidwell dalam bukunya yang berjudul ―Educational Ministry of 

a Church‖ mengatakan,  

 

Ministers who serve as pastors must not fall prey to the 

misconception that a pastor can fulfill the responsibilities of 

ministry without an emphasis on education teaching and 

learning. Even those who have other ministers or laymen 

responsible for giving specialized leadership to the 

educational ministry of a church must not relinguish their 

responsibilities of being pastor to the educational ministry. 
7
         

 

                                                 
6
 Brian Hall, That They May Learn: Towards a Christian View of Education, 

(London: Lancer Book, 1990), p. 26.  
7
 Charles A. Tidwell, Educational Ministry of A Church, (Nashville: Broadman 

Press, 1982), p. 16.    
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Homrighausen dalam bukunya ―Pendidikan Agama Kristen‖ 

mengemukakan bahwa paling tidak ada empat peran penting yang 

harus dimainkan oleh pendeta dalam mengembangkan pendidikan 

Kristen dalam gereja, yaitu: 

  

1. Pendeta adalah manager dan supervisor dari seluruh kegiatan 

pendidikan Kristen yang ada di dalam gerejanya. Seorang 

pendeta mungkin tidak harus melakukan semua kegiatan 

pendidikan dalam gerejanya, tetapi ia harus tahu dan mengerti 

pendidikan Kristen apa yang dilaksanakan di gerejanya. Dia 

harus mengetahui, memberi petunjuk dan mensupervisi 

pendidikan Kristen di gerejanya.     

2. Pendeta bertanggung jawab untuk mempromosikan serta 

menyakinkan jemaatnya tentang pentingnya pendidikan Kristen 

dalam gereja. Hal ini bisa dilakukan melalui khotbah atau 

percakapan pada perkunjungan jemaatnya. 

3. Pendeta harus bisa merancang program pendidikan Kristen 

dalam jemaatnya dengan melibatkan para majelis dan orang-

orang berkompeten di bidang pendidikan.  

4. Dalam mengembangkan pendidikan Kristen di gerejanya, 

sangat diharapkan pendeta bekerja sama dengan sinode 

gerejanya. Karena pendidikan Kristen di gereja bukanlah 

tanggung jawab gereja lokal saja, tetapi merupakan tanggung 

jawab dan kebutuhan gereja secara sinodal.
8
    

 

Gereja dan Pendidikan Kristen di Sekolah. 

 

Dalam undang-undang R.I. tentang sistem Pendidikan 

Nasional no. 2 tahun 1989, dinyatakan bahwa pendidikan 

merupakan tanggung jawab keluarga, pemerintah dan masyarakat. 

Ketiga lembaga tersebut memiliki keterkaitan yang sangat erat dan 

sebagai sumber dari pendidikan di Indonesia. Tetapi fakta 

menunjukkan bahwa secara implisit …memiliki fungsi dan peranan 

di dalam pendidikan dan pembinaan anggota jemaatnya. Norman 

De Jong dalam bukunya Education in the Truth (1079) mengatakan 

                                                 
8
 Homrighausen, Pendidikan Agama Kristen, (Jakarta: BPK Gunung Mulia. 

1985),  hal. 70-71. 
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bahwa menurut Alkitab, Allah hanya menetapkan beberapa seperti 

keluarga, bangsa dan negara (khusus Perjanjian Lama), serta 

gereja, sebagai agen pembinaan manusia bagi kemuliaan Allah. 

 

Oleh karena itu, kehadiran sekolah Kristen sangat penting 

dalam sistem pendidikan nasional, dalam rangka partisipasi dengan 

pemerintah dan masyarakat guna meningkatkan kualitas manusia 

Indonesia. Sekolah Kristen adalah sebagai bagian dari perluasan 

peranan dan tanggung jawab keluarga dan gereja terhadap anak. 

Dengan demikian, sekolah Kristen merupakan rekan kerja dari 

keluarga, gereja dan masyarakat. 

 

Arthur F. Holmes mengemukakan bahwa dalam 

kedudukannya sebagai rekan kerja dari keluarga, gereja dan 

masyarakat, sekolah Kristen bertugas untuk melengkapi anak 

didiknya dalam segi-segi berikut: 

 

1. Kemampuan untuk mengembangkan potensi yang ada pada 

dirinya dalam bentuk talenta, karunia dan profesi. 

2. Wawasan baru bagi peserta didik, berkaitan dengan 

kemampuannya untuk secara efektif memanfaatkan waktu 

senggangnya demi kemuliaan Kristus. 

3. Pemahaman akan panggilan hidup sebagai warga negara 

yang bertanggung jawab. 

4. Dorongan-dorongan guna memungkinkan anak didik 

menjadi warga negara yang tangguh, serta memiliki 

pengetahuan tentang identitas dan peranan gereja dalam 

dunia ini. 

5. Wawasan-wawasan baru yang akan membantu anak didik 

dalam menghadapi dinamika perubahan dan tantangan 

jaman, serta bersikap kritis terhadap trend yang 

berkembang di tengah-tengah masyarakat. 

6. Membimbing anak didik agar dapat memiliki pandangan 

hidup yang menyeluruh, menyatu, dan yang dapat 

diandalkan dalam memainkan peranannya bagi 

pembangunan dan pembaharuan (transformasi) masyarakat. 
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Pokok pikiran di atas sejalan dengan tujuan pendidikan 

nasional kita, yaitu menciptakan manusia Indonesia yang 

berkualitas. Untuk itu sekolah Kristen harus memiliki visi dan 

bergerak atas visi itu untuk membawa anak didik ke dalam 

kehidupan beriman dan memuliakan Allah. Di samping itu, lewat 

keseluruhan proses belajar mengajar, anak didik dibantu untuk 

memiliki rasa percaya diri, kreatif, inovatif, terampil dan 

bertanggung jawab. 



 

24 
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PERAN PENDIDIKAN KRISTEN MELALUI 

AKADEMI JENEWA DALAM USAHA 

REFORMASI PROTESTAN DARI  JOHN CALVIN 
 

Mariani Febriana Lere Dawa 

 

 

ohn Calvin, reformator gereja abad ke 16, adalah seorang yang 

sangat perduli dan antusias dengan perkembangan pendidikan 

Kristen. Sejak mulanya sebagai seorang reformator, dia sangat 

perduli dengan sekolah dan pengajaran agama bagi anak-anak. 

Bagi Calvin, anak-anak harus diajarkan elemen-elemen iman yang 

benar supaya mereka dapat membaca serta mengerti firman Allah 

dengan baik.
1
  Calvin juga menyadari bahwa pendidikan Kristen 

yang bersifat visioner memiliki keterkaitan erat dan 

berkesinambungan dengan kemajuan gereja ke depan. Pendidikan 

yang baik, apakah melalui sekolah Kristen ataupun melalui 

universitas Kristen dan seminari, akan membuat orang muda tidak 

meninggalkan gereja Tuhan di masa depan. Itulah sebabnya Calvin 

dalam hal ini sangat menekankan fungsi gereja sebagai gereja yang 

bersifat edukatif. Artinya gereja memiliki kewajiban untuk 

mendidik anggotanya agar mereka dapat dibawa ke dalam wujud 

gereja yang kelihatan.
2
  

 

Sekolah dan universitas/seminari diharapkan dapat menjadi 

sarana untuk mempersiapkan orang muda bagi pelayanan gerejani 

dan tanggung jawabnya sebagai warga negara dalam pemerintahan 

sipil.
3
 Pendidikan yang baik, menurut Calvin, merupakan sarana 

utama dalam melakukan tugas reformasi gereja bukan hanya di 

                                                 
1
 Ronald S. Wallace, Calvin, Geneva & the Reformation: A Study of Calvin as 

Social Reformer, Churchman, Pastor and Theologian, (Eugene, OR: Wipf and 

Stock Publishers, 1998), p.97.  
2
 Paul Tillich, A History of Christian Thought: From its Judaic and Hellenistic 

Origins to Existensialism, ed. by Carl E. Braaten, (New York: A Touchstone 

Book, 1967), p. 272. 
3
 J.K.S. Reid (ed), Calvin: Theological Treatise, (Philadelphia: Westminster 

Press, 1954), p. 63. 
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Jenewa melainkan juga meluas sampai ke dataran Eropa dan dunia. 

Dengan didirikannya Akademi Jenewa
4
 pada tanggal 5 Juni 1559,

5
 

Calvin berusaha mewujudkan visi dan kerinduannya yang dalam 

akan pendidikan Kristen yang baik bagi orang muda. Bahkan 

Calvin berjuang dan bekerja ekstra keras untuk pengembangan dan 

promosi dari akademi ini ke seluruh dataran Eropa.  

 

 

Latar Belakang Antusiasme Calvin dalam Dunia Pendidikan 

 

Satu kesamaan antara Calvin dan kelompok humanist
6
—

dimana Calvin berlatar belakang pendidikan humanist—adalah 

bahwa keduanya menetapkan suatu keharusan bahwa paling tidak 

seseorang harus mendapat latihan dalam suatu pendidikan yang 

menyeluruh dan seluas mungkin, khususnya pembelajaran para 

                                                 
4
 Sekarang disebut Universitas Jenewa, yang berlokasi di Jenewa, Swiss.  

5
 Akademi Jenewa dibuka di gereja Santo Peterus di Jenewa. Mereka yang hadir 

saat itu adalah pemerintah kota, para pelayan gereja dan 600 orang siswa 

angkatan pertama. Calvin membuka dalam doa untuk memohon berkat atas 

institusi ini—yang didedikasikan kepada pembelajaran mengenai agama dan 

ilmu pengetahuan—serta  memberikan sambutan singkat dalam bahasa Perancis. 

Michael Roset, Sekretaris kota, membaca pengakuan iman dan peraturan 

institusi. Theodore Beza—penerus dan pengganti Calvin di Jenewa—dalam 

kapasitas sebagai rektor menyampaikan pidato inagurasi dalam bahasa Latin. 

Kemudian Calvin menutupnya dalam doa. Pada saat itu ada kurang lebih 10 

pengajar—termasuk Calvin—yang ahli pada bidangnya masing-masing yakni 

bidang theologia, biblika, tata bahasa, ilmu logika, matematika, fisika, musik dan 

bahasa-bahasa klasik.  
6
 Kelompok abad pertengahan yang bangkit dengan kesadaran  penghargaan 

yang tinggi terhadap kebudayaan kuno dengan semboyan mereka yang terkenal 

―kembali kepada sumber-sumber.‖ Artinya semua peradaban yang mendahului 

peradaban Kristen di Eropa harus dipelajari seperti tulisan dari para filsuf dan 

pujangga Yunani dan Romawi kuno termasuk juga tulisan dari bapa-bapa gereja 

mula-mula. Tujuan dari kelompok ini mempelajari sumber-sumber asal adalah 

agar tidak terjadi penyimpangan dalam pengajaran, seperti yang terjadi dalam 

dokumen Hadiah Konstantinus. Setelah diteliti, ternyata dokumen ini bukan 

berasal dari jaman permulaan kebangkitan gereja, melainkan produk abad 

pertengahan. (Lihat H. Berkhof & I.H. Enklaar, Sejarah Gereja, (Jakarta: BPK 

Gunung Mulia, 1988), hal. 99-101.  
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tokoh klasik masa lalu.
7
  Dalam pendidikan yang baik ini, 

khususnya dalam kalangan reformator protestan, mereka berharap 

agar para pendeta, dalam pengertian khusus, harus diperlengkapi 

dengan suatu tingkatan yang tinggi mengenai budaya intelektual. 

Suasana pendidikan dan semangat protestantisme yang tinggi 

dalam konteks abad pertengahan memberikan kerinduan yang 

besar dalam diri Calvin untuk mewujudkan impiannya dalam dunia 

pendidikan yang unggul dan berkualitas. Paling tidak ada dua hal 

yang sangat mempengaruhi Calvin dalam kecintaannya terhadap 

dunia pendidikan. Yang pertama adalah pengalaman pendidikan 

terbaik yang pernah dia terima melalui seorang pendidik humanist
8
 

yang terkenal di Perancis, Mathurin Cordier—pada akhirnya 

Cordier menjadi penasehat Calvin dalam mendirikan Akademi 

Jenewa. Alasan kedua ketertarikan Calvin terhadap pendidikan 

adalah pengetahuannya tentang sekolah dari kelompok humanist 

melalui seorang sarjana humanist, Jean Sturm di Strassbourg. 

Sekolah ini didirikan dibawah kepemimpinan Martin Bucer—

mentor rohani Calvin. Calvin sangat terkesan dengan pola 

pengajaran dan sikap kasih dari seorang guru yang bernama 

Cordier terhadap seorang muda yang sangat membutuhkan 

tuntunan dalam belajar. Kesan yang dalam ini Calvin ungkapkan 

                                                 
7
 François Wendel, Calvin: Origins and Development of His Religious Thought, 

trans., by Philip Viret, (Grand Rapids: Baker Book House, 2000), p. 105.  
8
 Reformasi pendidikan kelompok Humanist adalah  mencakup reformasi 

pendidikan terhadap universitas pada abad pertengahan. Reformasi pendidikan 

mereka dibentuk oleh revolusi kebudayaan yang disebut dalam sejarah sebagai 

Renaissance. Humanisme Renaissance menawarkan alternatif terhadap metode 

dan substansi dari pendidikan universitas abad pertengahan. Pada abad 

pertengahan, sebuah universitas adalah suatu korporasi para sarjana yang 

berkumpul bersama sebagai pengajar disiplin ilmu yang beraneka ragam yakni 

theologia, hukum, obat-obatan dan seni. Sangat sedikit universitas yang 

menyatukan semua fakultas dalam satu tempat. Fakultas seni (Arts) merupakan 

fakultas yang terbesar karena fakultas ini mempersiapkan anak-anak laki-laki 

menjadi seorang profesional di masa depan. Pendidikan ini didasarkan pada 

organisasi klasik dari pengetahuan yang terbagi ke dalam tujuh seni liberal. 

Divisi pertama disebut trivium dengan konsentrasi pengajaran pada bahasa 

termasuk tata bahasa, logika dan retorika. Divisi kedua adalah quadrivium 

dengan konsentrasi pengajaran pada seni matematika: aritmetika, geometri, 

astronomi dan musik. Pendidikan humanisme lebih lanjut menekankan pada tata 

bahasa dan retorika.  
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dengan mendedikasikan tafsiran surat Tesalonika kepada Cordier. 

Calvin mengatakan: 

 

It is fitting that you also should come in for a share in my 

labours, in as much as, under your auspices, having entered 

on a course of study, I made proficiency at least so far as to 

be prepared to profit in some degree the Church of God. 

When my father sent me, while yet a boy, to Paris, after I had 

simply tasted the first element of the Latin tongue, 

Providence so ordered it that I had, for a short time, the 

privilege of having you as my instructor, that I might be 

taught by you the  true method of learning, in such a way that 

I might be prepared afterwards to make somewhat better 

proficiency. For after presiding over the first class with the 

highest renown, on observing that pupils who had been 

ambitiously trained up by the other masters, produced nothing 

but mere show, nothing of solidity, so that they required to be 

formed by you anew, tired of this annoyance, you that year 

descended to the fourth class. This, indeed, was what you had 

in view, but to me it was a singular kindness on the part of 

God that I happened to have an auspicious commencement of 

such a course of training.
9
  

 

John Calvin memulai pendidikannya di Noyon, Pecardy, 

Perancis. Ayahnya, Gérard Cauvin, adalah seorang borjuis dan 

bertugas sebagai seorang administrator dalam pemerintahan sipil 

dan gereja. Ayah Calvin memiliki ambisi yang tinggi bagi 

pendidikan anaknya. Pada tahun 1523, ketika Calvin berumur 14 

tahun, dia mengirim anaknya untuk belajar di Collège de la 

Marche. Tidak berapa lama kemudian, dengan alasan yang tidak 

jelas—mungkin untuk melanjutkan pembelajarannya mengenai 

keimaman dan karena dia adalah seorang siswa yang sangat 

pandai—Calvin  pindah ke sekolah favorit pada saat itu, Collège de 

                                                 
9
 John Calvin, Commentaries on the First  Epistles to the Thessalonians, trans., 

by William Pringle, (Grand Rapids: Baker Book House, 1979), p. 234. 
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Montaigu.
10

  Calvin belajar di Montaigu selama lima tahun. Di sini 

dia belajar mengenai filsafat dan tulisan bapa-bapa gereja. Di 

sekolah ini jugalah Calvin mengenal spiritualitas dari devotio  

moderna yang sangat mempengaruhi pikiran theologianya ke 

depan.
11

   

 

Calvin memperoleh gelar Master of Arts pada tahun 1529. 

Selanjutnya ayahnya menginginkan dia mempelajari hukum di 

Orléans, di mana di tempat ini terdapat banyak pengajar yang 

handal, diantaranya Pierre de l‘Estoile, seorang pengacara yang 

cakap di Paris. Sementara Calvin belajar di Orléans, dia juga 

belajar bahasa Yunani dibawah bimbingan Melchior Wolmar, 

seorang Lutheran dari Rottweil. Kemudian dia pindah ke Bourges 

untuk belajar dengan seorang pengacara Italia yang handal saat itu, 

Andrea Alciati. Calvin mendapat sponsor dari Marguerite 

d‘Angoulême, seorang yang sangat bersimpati dengan reformasi 

Protestan dan juga justru melalui simpati dan dukungan dari 

Marguerite ini, Universitas Bourges menjadi salah satu sentral dari 

para intelektual dan kebebasan beragama di Eropa. Pendidikan 

yang Calvin terima sedemikian luar biasa merupakan suatu 

persiapan bagi tugas kepemimpinannya ke depan. Pengaruh Bucer 

dan Jean Sturm di Strassbourg membentuk impian Calvin akan 

pendidikan yang terbaik yang akan dia wujudkan setelah dia 

diterima kembali di Jenewa dalam rangka tugas reformasinya. 

Karena itu, sebagaimana Calvin melakukan konsolidasi dalam 

                                                 
10

 Pada tahun 1528 Ignatius de Loyola—pendiri Serikat Yesus—juga menjadi 

siswa di sekolah ini, namun tidak ada dokumentasi yang mencatat apakah Calvin 

dan Ignatius pernah saling bertemu. Kita hanya mengetahui persahabatan Calvin 

dengan sejumlah humanist katolik pada saat itu seperti, Jacques d‘Êtaples, 

Guillaume Cop, dan Guillaume Budé. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai 

pendidikan Calvin lihat John T. McNeill, The History and Character of 

Calvinism, (London: Oxford University Press, 1954), pp. 98-105.   
11

  Devotio Moderna adalah prinsip-prinsip spiritualitas dari kelompok reform 

pietistik yang dibawa ke Perancis oleh kelompok humanist. Pengaruh yang nyata 

dari mereka terhadap Calvin adalah penekanan Calvin dalam Institutio mengenai 

pengenalan pribadi kepada Allah melalui firman Allah dalam hati manusia. Lihat 

Charles E. Raynal III, ―The Place of the Academy in Calvin‘s Polity,‖ in John 

Calvin & the Church: A Prism of Reform, ed. by Timothy George, (Louisville, 

Ky: Westminster Press, 1990), p. 122.  
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ibadah Reformed, melanjutkan penyelesaian buku Institutio, dan 

menulis beberapa tafsiran Kitab Suci, Calvin juga mengamati 

secara serius organisasi dari Sekolah Reformed yang didasarkan 

pada ide-ide pendidikan humanisme. Lebih lanjut mimpi Calvin 

yang terwujud melalui Akademi Jenewa menjadi model pendidikan 

sekolah reformed di manapun berada.  

 

Pendidikan yang baik yang diterima Calvin dan juga berkat 

kesan-kesan mendalam dalam pengelolaan pendidikan dari Bucer 

dan Sturm di Stassbourg membuat Calvin bermimpi ke depan akan 

pendidikan yang lebih baik bagi gereja dan masyarakat di mana dia 

berada. Dorongan eksternal lainnya yang mendorong Calvin 

sebagai seorang pemerhati pendidikan adalah Calvin melihat 

kurangnya ketrampilan dari para pelayan dalam ilmu-ilmu sosial 

dan ilmu alam. Dalam hal ini para pelayan firman tidak dapat 

menjadi pelayan yang baik, jikalau mereka tidak terlatih dengan 

baik dalam disiplin ilmu sosial dan ilmu alam.  

 

Pada masa itu selama satu abad di Skotlandia, seorang 

pelayan firman paling tidak sudah memperoleh gelar Bachelor of 

Arts atau sejenis dalam ilmu humaniora sebelum dia mempelajari 

ilmu ―ketuhanan‖ (divinities). Dengan dasar ini maka Akademi 

Jenewa yang didasarkan pada ide humanisme mengharuskan para 

pelayan belajar terlebih dahulu ilmu humaniora. Calvin mengakui 

bahwa pembelajaran disiplin ilmu yang lain selain belajar ilmu 

ketuhanan merupakan anugerah Allah dalam dunia ilmu 

pengetahuan. Jadi mempelajari filsafat, fisika, dialektika, dan 

matematika merupakan suatu keharusan dalam persiapan untuk 

menjadi pelayan firman yang baik.
12

 Bahkan Calvin menegaskan 

dalam suratnya kepada Bucer—Februari 1549—bahwa mereka 

yang belajar filsafatpun digerakkan oleh Allah sendiri.
13

 Di sini 

berarti bahwa Calvin mengakui kedaulatan Allah yang tertinggi 
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 Lihat John Calvin, Commentary on I Corinthians 1:20 in Commentary on the 

Epistles of Paul  to the Corinthians; Institutes I.xv. 6.  
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  Ronald S. Wallace, Calvin, Geneva & the Reformation: A Study of Calvin as 

Social Reformer, Churchman, Pastor and Theologian, p.101.   
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dalam semua bidang ilmu pengetahuan dan manusia harus 

mengupayakan pembelajaran ini untuk kemuliaan nama-Nya.  

 

Akhirnya kerinduan puncak dari Calvin untuk membangun 

pendidikan yang baik di Jenewa adalah agar Jenewa yang telah 

mengalami kerusakan secara moral dan sosial akibat dari 

kebodohan dan kesenjangan kehidupan antara yang kaya dan 

miskin dapat dipulihkan, dan agar Jenewa dapat menjadi kota yang 

inspiratif dalam pembelajaran dan kehidupan. Jadi, sarana untuk 

meningkatkan masyarakat yang beradab dan terhormat adalah 

melalui pendidikan yang lebih baik dalam  ilmu kemanusiaan dan 

ketuhanan.
14

 

 

 

Teori dan Pentingnya Pembelajaran menurut Calvin 

 

Ketika Calvin diundang untuk melayani kembali di Jenewa 

pada akhir tahun 1539, setelah dua tahun dia meninggalkan Jenewa 

karena dipaksa keluar akibat program pembaharuan gereja yang dia 

tawarkan, Calvin segera melakukan negosiasi dengan pemerintah 

kota agar dia diberikan hak untuk melakukan programnya. 

Programnya nyata melalui penulisan Tata Gereja Jenewa yang kita 

kenal hari ini. Dalam tata gereja ini, Calvin menegaskan mengenai 

peran pengajar, khususnya dalam kaitan dengan gereja ke depan 

yakni mempersiapkan para pelayan Tuhan yang handal dalam 

gereja-Nya. Dalam tata gereja inilah nyata kepedulian awal Calvin 

terhadap pendidikan yang formal dan baik.
15

  

 

Posisi yang ditetapkan sebagai pemangku jabatan yang tinggi 

dalam akademi dipegang oleh dua instruktur dalam bidang 

Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Sistem ini dicatat oleh Calvin 

dalam Tata Gereja Jenewa. Sistem pertama yang Calvin tetapkan 

dalam tata gereja ini merupakan langkah awal, sebelum sistem 
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 John Calvin, ―Commentary on Titus 1:10-12;‖ in Calvin’s Commentaries vol. 

XXI, trans., by William Pringle;  Institutes II.ii. 12-13.  
15

 Th. van den End, ed., Enam Belas Dokumen Dasar Calvinisme, (Jakarta: BPK 

Gunung Mulia, 2000), hal. 348.  
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pendidikan yang efektif ditetapkan di Jenewa. Setelah realisasi 

kerinduan Calvin diwujudkan dalam pendidikan yang benar di 

Akademi Jenewa, Calvin mengingatkan gereja dan sekolah agar 

meningkatkan pola pembelajaran yang baik dalam semua bidang 

ilmu karena pengabaian terhadap semua disiplin ini sama dengan 

melawan kehendak Allah. Calvin berargumentasi: 

 

Tuhan sudah menghendaki agar kita ditolong dalam disiplin 

ilmu fisika, dialektika, matematika dan disiplin ilmu yang 

lain. Jikalau kita menolak pemberian Allah yang gratis ini 

kita akan menderita penghakiman Allah karena kemalasan 

kita.
16

  (terjemahan bebas penulis). 

 

Dalam penjelasan lebih lanjut, Calvin menegaskan bahwa 

tujuan pembelajaran yang baik bagi gereja adalah agar pengajaran 

tentang kebenaran dapat dipertahankan dan gereja terhindar dari 

kesalahan yang dibuat oleh para pendeta dan pelayannya.
17

 

Teguran Calvin di sini sangat keras karena kelalaian ini 

diasosiasikan sebagai kesengajaan dan kemalasan. Kemalasan, 

sesuai dengan warisan pengajaran gereja pada abad sebelumnya, 

merupakan dosa yang sangat serius. Jadi, jikalau para pendidik 

Kristen mengerti dan jujur akan hal ini, para pendidik akan 

mengindahkan teguran Calvin di mana pun pendidik itu 

ditempatkan. Kemalasan dari para pengajar merupakan 

pemberontakan langsung kepada Allah.   

 

Teori pembelajaran dari Calvin merupakan implikasi dari 

pembelajaran yang dia peroleh dalam pendidikan humanist dan 

spiritualitas devotio moderna abad pertengahan. Dalam kerangka 

pikiran ini, Calvin mengembangkan teori pembelajaran yang 

bertumbuh dalam nilai pengenalan akan Allah dan pengenalan akan 

diri sendiri. Kedua wilayah ini bukanlah merupakan wilayah yang 

bertentangan. Calvin tidak pernah membuat polarisasi 

pembelajaran yang sekuler dan yang sakral. Justru Calvin 

berargumentasi bahwa dasar dari pengetahuan itu adalah Allah 
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 Institutes II.ii.16.  
17

 J.K.S Reid, ed., Calvin: Theological Treatise, p. 62. 
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sendiri. Pengetahuan tentang diri sendiri dapat direalisasikan 

dengan ―mengkontemplasikan wajah Allah.‖
18

 Artinya, setiap 

pembelajaran dalam pengetahuan, menurut Calvin, seharusnya 

dapat menolong siswa didik untuk percaya kepada Allah. Jikalau 

terjadi penyimpangan tujuan di dalamnya maka hal ini disebabkan 

oleh presentasi yang salah dari kebenaran dan merupakan akibat 

langsung dari dosa yang merusak akal dan pikiran manusia.  

 

Pada hari ini di sekolah/seminari atau universitas Kristen 

yang mengklaim diri dalam tradisi Reformed justru sudah mulai 

luntur dalam filsafat pendidikan Reformed yang sudah mentradisi 

dalam pembelajaran. Kritikan Calvin bukan hanya relevan pada 

masa lalu, tapi juga menjadi perenungan bagi para pendidik dan 

siswa didik pada hari ini. Ketidakseimbangan dalam filsafat 

pendidikan menyebabkan ketidakseimbangan dalam ketrampilan 

para siswa/mahasiswa. Ada beberapa sekolah menggantikan 

pentingnya perkembangan kepribadian dengan hanya menekankan 

pengetahuan semata. Sebaliknya ada sekolah/universitas yang 

hanya menekankan belajar dalam sisi pengalaman dan kuliah-

kuliah praktis, namun mengabaikan pembelajaran sesungguhnya 

yang menyangkut teori dan artikulasi konsep dan pikiran. Ada juga 

para pengajar yang terlalu sering mengikuti ―kemauan‖ para siswa 

daripada mementingkan mereka untuk belajar dan membimbing 

mereka dalam pembelajaran, sehingga berakibat pada 

ketidakseimbangan dalam pencapaian tujuan pembelajaran. 

Dengan perkataan lain, segmen permintaan pasar terlalu berlebihan 

diperhatikan dengan tujuan agar para lulusan dapat berkiprah 

dengan baik dalam mengaplikasikan ilmunya. Akibatnya dunia 

pendidikan dapat sedikit menjadi goyah karena terjebak dengan 

arus tuntutan dan permintaan sementara dari pasar yang selalu 

berubah. Karena perubahan yang selalu drastis ini menyebabkan 

sistim pendidikan terus berubah tanpa memiliki landasan kokoh 

yang teruji dan seharusnya dalam pendidikan. Akibatnya terjadi 

kebingungan dalam pembelajaran siswa. Di sisi lain bisa saja para 

pendidik terbuai dengan tingginya intensitas pemakaian visualisasi, 

membaca dan diskusi kelompok namun mengurangi kompetensi 
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siswa dalam keterampilan dasar membaca, menulis dan berpikir 

secara kritis dalam kapasitas individu. Pola pendidikan yang tidak 

berimbang ini perlu direvisi kembali menurut Calvin.  

 

Pentingnya pendidikan yang berimbang di Jenewa 

diwujudkan dalam peraturan Akademi Jenewa. Calvin membagi 

akademi ini menjadi dua divisi yakni sekolah swasta (private 

school/Schola privata) dan sekolah umum (public school/schola 

publica).
19

 Calvin sangat menekankan disiplin, kesalehan dan 

moralitas dalam pendidikan di Akademi. Calvin juga melakukan 

reorganisasi sekolah-sekolah yang ada di Jenewa dengan 
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 Sekolah swasta  terdiri dari tujuh kelas tingkatan mulai dari kelas tujuh yang 

terendah hingga kelas satu. Kelas yang terendah dimulai dengan usia anak 

sekitar umur 8 atau 9 tahun. Mereka harus mempelajari  ketrampilan membaca 

dan menulis dalam bahasa Perancis dan Latin. Di kelas empat mereka 

mempelajari bahasa Yunani. Di kelas tiga mereka mempelajari tulisan klasik dari 

Cicero, Virgil, Homer, Xenophon dll. Di kelas pertama, mereka harus 

mempelajari gaya dan ekspresi orasi klasik secara dalam dari Cicero dan 

Demosthenes dengan tujuan agar mereka dapat menguasai seni berkomunikasi. 

Dalam kelas ini para sarjana dibagi tidak berdasarkan status sosial melainkan 

berdasarkan bagaimana setiap orang dapat saling menguntungkan dalam belajar. 

Kelas dalam sekolah ini mulai jam 6 pagi hingga jam 4 sore. Makan pagi 

dilakukan pada jam 7 pagi dan setelah itu siswa dibimbing dalam pengajaran 

dasar iman selama setengah jam. Makan siang di rumah masing-masing sebelum 

jam 11 dan setelah itu mereka kembali untuk melatih nyanyian Mazmur sampai 

jam 12. Kelas siang dimulai kembali jam 1. Setiap hari Rabu ada kebaktian 

dengan khotbah pada pagi hari namun pada siang hari merupakan waktu bebas 

bagi siswa. Pada hari Minggu siswa mendengarkan dua khotbah dan belajar 

katekismus melalui khotbah. 

Sebaliknya sekolah umum tidak ada kategori kelas. Sekolah ini 

merupakan studi lanjutan yang dimulai pada usia 16 tahun. Para siswa harus 

menandatangani pengakuan iman terlebih dahulu baru mereka dapat megikuti 

kuliah dalam seni dan theologia. Ada 27 jam waktu kuliah setiap minggu.: 3 jam 

belajar theologia, 3 jam dalam interpretasi PL; 5 jam dalam tata bahasa Ibrani; 3 

jam dalam filsafat moral; 5 jam dalam puisi Yunani, sejarah, atau orasi; 3 jam 

dalam bidang matematika atau fisika; 5 jam dalam dialektika dan retorika. Setiap 

hari khotbah disampaikan pada pukul 6 pagi dan kelas berakhir pada pukul 5 

sore. Pada Sabtu sore praktek khotbah dilakukan dan dievaluasi oleh pelayan 

firman yang bertugas, setiap bulan mereka harus menulis artikel theologia dan 

kemudian dipresentasikan agar ide yang ditulis dapat dipertahankan. Pada hari 

Minggu mereka harus beribadah. Singkatnya semua pembelajaran di akademi 

diarahkan sebagai ekspresi ibadah dan pendidikan dalam dasar-dasar iman. 
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menekankan disiplin tingkah laku, kebersihan dan kerajinan. 

Disiplin moral dilakukan dengan menasehati dan mengingatkan 

siswa didik dengan lemah lembut. Para pendidik harus menjadi 

contoh yang baik bagi siswa didik. Mereka diharapkan menjadi 

pendidik dengan roh yang lemah lembut dan sopan serta tidak 

kasar. Dengan perkataan lain, seorang pendidik Kristen adalah 

seorang yang telah mengalami anugerah dilahirkan kembali dalam 

Kristus dan hidup dalam Kristus.   

 

Kurikulum yang disusun oleh Calvin berdasarkan keunikan 

pikiran dari Humanisme Renaissance. Hal ini termasuk menghafal 

bahasa Latin dan melatih tata bahasa Latin. Olah tubuh atau 

olahraga juga diwajibkan dalam divisi ini. Seperti sudah dikatakan, 

Calvin tidak mengadopsi pola pendidikan humanis secara per se, 

melainkan, Calvin melakukan revisi di dalamnya. Akibatnya 

sentral dari kurikulum pendidikan di Jenewa adalah pada disiplin 

ilmu literatur klasik, retorika, matematika, filsafat dan theologia. 

Pada mulanya Calvin tidak merencanakan memasukkan hukum dan 

ilmu medis karena program pendidikannya hanya untuk 

mempersiapkan orang muda bagi pelayanan gereja dan pelayanan 

dalam pemerintahan kota. Namun selanjutnya, ilmu-ilmu ini 

dimasukkan dalam kurikulum pembelajaran. Sebagai langkah awal 

perubahan dalam kurikulum yang Calvin lakukan adalah mengubah 

trivium—tata bahasa dan retorika sebagai pilihan dan bukan 

keharusan dalam program belajar—pendidikan abad pertengahan 

sebagai hal yang utama dalam pendidikan akademi.    

 

Perkembangan Akademi Jenewa sangat mempengaruhi 

perkembangan gereja Reformed.
20

 Meskipun tidak memberikan 

gelar, namun akademi ini menawarkan program yang sangat padat 

dan unggul dalam menyuarakan reformasi Protestan. Akibatnya 

ada ungkapan umum pada saat itu yang mengatakan bahwa seorang 

anak laki-laki di Jenewa dapat memberikan pertanggungjawaban 

                                                 
20

 John T. McNeill, The History and Character of Calvinism, (Oxford: Oxford 

University Press, 1954), p. 196.   
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imannya yang lebih rasional dari pada para pengajar di Sorbonne.
21

 

Caspar Olevianus, salah satu penulis dari Katekismus Heidelberg, 

merupakan alumnus dari Akademi Jenewa.  Pikiran Olevianus juga 

banyak membentuk pandangan gereja Reformed di Eropa termasuk 

Asia dan Indonesia melalui pengajaran katekismusnya.  

 

Pencapaian akhir dalam pembelajaran dan relasi yang terkait 

antara iman dan ilmu pengetahuan seperti yang Calvin programkan 

dalam kurikulumnya menuntut suatu ekspresi tulisan yang jelas. 

Jadi pengekspresian dalam bahasa/linguistik merupakan hal yang 

sangat urgen. Menurunnya efisiensi menulis dan deklinasi dalam 

penggunaan bahasa yang benar dalam dunia perguruan tinggi 

Kristen  dan gereja menjadi tantangan tersendiri dalam pendidikan 

Kristen dan gereja pada hari ini. Theodore Beza sangat memuji 

Calvin yang menekankan bahasa dan retorika dalam akademi.
22

 

Seperti tercatat dalam tulisannya, Calvin sangat menekankan 

pembelajaran di sekolah dengan pengajaran dalam penggunaan 

bahasa yang benar. Artinya, pembelajaran itu seharusnya 

menghasilkan generasi yang dapat mempertahankan dan 

mengartikulasikan imannya dengan lebih menggunakan 

―intelligible word.‖
23

  

 

Visi Calvin dalam tujuan pendidikan ini dapat menjadi 

kerangka acuan khusus dalam sistem pendidikan Kristen yang 

bertradisi Reformed. Kondisi hari ini cenderung diperhadapkan 

dengan generasi yang mengalami kemunduran dalam 

mengartikulasikan imannya dengan menggunakan bahasa yang 

berintelektual baik. Memang harus disadari, keluhan dalam 

masyarakat umum akan banyak muncul karena orang sudah 

terbiasa berbicara dalam dialek daerah masing-masing dan 

perkembangan bahasa gaul yang meningkat dalam kalangan 

                                                 
21

 Georgia Harkness, John Calvin, (New York: Henry Holt & Co, 1931), p. 53. 

Sorbonne merupakan salah satu universitas terkenal pada masa itu dimana 

Calvin banyak mengkritik pandangan para pengajarnya yang semi-pelagian. 

Kritikan itu banyak terdapat dalam tulisannya di Institutio.  
22

 John T. McNeill, History and Character of Calvinism, p. 196.  
23

 J.K.S. Reid, ed., Calvin: Theological Treatise, p. 62.  
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generasi muda. Hal ini pun dialami juga pada era Calvin, dimana 

ada banyak mereka yang buta huruf dalam gereja. Gereja pada 

masa itu berjuang keras untuk memberantas kebodohan. Akademi 

Jenewa didirikan justru dengan tujuan untuk mengurangi tingkat 

kebodohan dalam masyarakat dan melatih jemaat dalam 

mengekspresikan iman mereka dalam bahasa.  

  

Seandainya masalah yang terjadi dalam pendidikan modern 

hari ini khususnya dalam sekolah Kristen dipertanyakan kepada 

Calvin, maka ada kesedihan tersendiri dalam dirinya untuk 

menjawab problema ini. Alasannya adalah ternyata pendidikan 

Kristen hari ini justru mengalami kemerosotan bila dibandingkan 

dengan apa yang telah dicapai pada masa Reformasi. Dengan 

menetapkan pendidikan dasar yang baik, Calvin bermimpi agar 

pendidikan ke depan semakin berkembang. Namun justru 

kenyataannya tidak seperti yang diharapkan oleh Calvin pada hari 

ini. Bagaimana mungkin gereja dapat melakukan tugas 

pembaharuan yang lebih menyeluruh jikalau masih banyak orang 

yang terbelakang dalam pendidikan?  Disinilah ironisnya kehadiran 

gereja pada masa kini yang seharusnya mempromosikan 

pendidikan yang baik bagi jemaatnya namun justru 

mengalokasikan dana bagi hal-hal yang tidak jelas dalam program 

pengembangan dan pemberdayaan jemaat sebagai rekan kerja 

Allah dalam tugas pembaharuan dunia milik-Nya.  

  

Ada banyak sekolah Kristen yang terbengkalai dan tidak 

terurus dengan baik karena tidak adanya perhatian yang serius dari 

orang percaya untuk menangani sekolah. Atau sebaliknya, ada juga 

sekolah Kristen yang nota bene berkualitas baik namun justru biaya 

pendidikan begitu mahal dan sulit untuk dijangkau bagi mereka 

yang ada dalam kelas sosial tertentu. Kenyataan ini mengajak 

gereja dan organisasi non gerejani secara menyeluruh untuk 

berpikir ulang dalam mencari jalan keluar bersama guna 

peningkatan dan perekrutan bagi mereka yang nota bene tidak 

mampu secara finansial, namun memiliki kemampuan yang baik 

dalam belajar demi untuk tugas kerajaaan Allah ke depan.  
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Dalam kaitan dengan deklinasi dalam penggunaaan bahasa, 

McKelway mengkritik juga beberapa hasil dari pembelajaran di 

Amerika yang juga merosot dalam penggunaan bahasa Inggris 

yang benar.
24

 Meskipun ini merupakan akibat dari kehidupan 

budaya hari ini dalam masyarakat, gereja dan sekolah Kristen 

seharusnya tidak tinggal diam. Ironisnya justru perguruan tinggi 

Kristen secara tidak sengaja ada dalam kondisi demikian dengan 

sedikit tulisan yang dihasilkan karena para pengajarnya adalah 

produk dari pendidikan yang tidak terbiasa mengartikulasikan 

pikiran melalui tulisan, demikian kritik McKelway.
25

 Sekolah dan 

gereja justru harus mengantisipasi sejak dini program pembelajaran 

siswa dalam penggunaan bahasa yang baik dan benar. Tujuan dari 

kejelasan dalam mengekspresikan ide adalah justru agar kebenaran 

Allah dapat dijelaskan kepada jemaat dan kebenaran tersebut dapat 

dipertahankan terhadap mereka yang meragukan iman Kristen.  

     

Calvin juga menasehati pemerintah Jenewa agar 

memperhatikan pendidikan secara ekstra yakni semua warga 

Jenewa diwajibkan untuk mengirimkan anaknya ke sekolah 

termasuk anak dari kalangan orang yang tidak mampu secara 

finansial. Justru para orang tua yang tidak menyerahkan anaknya 

untuk dididik, mereka akan dikenakan denda dan bahkan hukuman 

kurungan dalam penjara. Anak-anak yang orang tuanya tidak 

mampu secara finansial ini tidak diwajibkan membayar uang 

sekolah. Dalam hal ini tidak jelas apakah anak-anak perempuan 

termasuk dalam kategori ini, meskipun memang ada sekolah 

khusus untuk kaum putri di Jenewa.
26

 Lebih lanjut, mereka yang 

berhak mendapatkan pendidikan adalah mereka yang masuk 

sebagai warganegara Jenewa. Jadi sebenarnya program wajib 

belajar yang dicanangkan hari ini baik oleh pemerintah dan di 

beberapa gereja sebenarnya sudah ada juga dalam pikiran Calvin, 

                                                 
24

 Alexander McKelway, ―The Importance of Calvin Studies for Church and 

College,‖ in John Calvin & The Church, ed., Timothy George, p. 141.   
25

 McKelway, ―The Importance of Calvin Studies…‖ in John Calvin & the 

Church, p. 141.  
26

 J.K.S. Reid, ed., Calvin: Theological Treatise, p. 63.  
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dan bahkan program ini dapat dikatakan berhasil pada zaman 

Calvin. 

 

Calvin juga mendukung upaya peningkatan pendidikan 

melalui perbaikan dan peningkatan sarana pendidikan, baik secara 

fisik maupun secara kualitas. Calvin mendorong agar jemaat dan 

warga negara mengambil bagian dalam pendidikan melalui 

memberikan persembahan. Calvin sangat giat melakukan .promosi 

pendidikan dan mencari persembahan melalui jemaat demi 

pembangunan sarana dan prasarana akademi. Calvin juga 

mengundang para sarjana terbaik dari dataran Eropa untuk 

memberikan kuliah di akademi. Disamping itu dia juga 

memberikan kuliah dua kali dalam seminggu kepada hampir seribu 

orang. Upaya ini memberikan warna tersendiri dalam pekerjaan 

reformasi Calvin di Jenewa, sehingga Jenewa yang dulunya 

mengalami kemunduran dalam pendidikan justru mengalami 

perkembangan pendidikan yang luar biasa. Bahkan akademi 

Jenewa menjadi cikal bakal model pendidikan Reformed 

khususnya di Amerika.   

 

 

Kesimpulan 

 

Dari pemahaman di atas menunjukkan bahwa pendidikan 

menjadi motor pembaharuan yang penting bagi Calvin. Itulah 

sebabnya kecintaan Calvin akan belajar dan belajar seharusnya 

memberikan motivasi dan inspirasi bagi para pendidik Kristen di 

sekolah maupun di gereja untuk mendedikasikan diri kepada 

pendekatan belajar yang lebih disiplin dan produktif terhadap 

tugasnya. Sikap ini didasari oleh suatu pengenalan akan kasih 

karunia dan kedaulatan Allah dalam hidup manusia. Pemahaman 

Calvin yang menyeluruh dalam pendidikan memberikan iluminasi 

bagi sekolah, seminari dan universitas Kristen untuk menghormati 

wilayah pembelajaran yang sebenarnya tidak bertentangan antara 

iman dan ilmu pengetahuan. Para siswa justru harus diperlengkapi 

dengan dua wilayah disiplin ini. Bahkan dengan menerima 

kedaulatan Allah dalam alam semesta, kita dapat menjadi yakin 
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akan kemandirian dan integritas dari theologia dalam relasinya 

dengan ilmu pengetahuan, demikian juga ilmu pengetahuan dalam 

hubungannya dengan dunia theologia. Pada akhirnya, tulisan-

tulisan Calvin yang sedemikian banyak menantang para pendidik 

untuk tidak menjadi malas dalam menulis dan menghasilkan 

sesuatu dalam kata dan tulisan demi untuk menyatakan kebenaran 

Allah itu. Deus Summum Bonum 
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PENGARUH PENDIDIKAN MUSIK PADA 

PERTUMBUHAN ANAK 

 
Esther Santoso 

 

 

Pengantar 

 

ima puluh sampai enam puluh tahun terakhir ini, mayoritas 

bacaan tentang keluarga setuju bahwa telah terjadi degradasi 

nilai-nilai pendidikan dalam keluarga. Ada yang berkata bahwa 

perkawinan hanya sarana seksual atau semata-mata hanya untuk 

mendapatkan keturunan saja. Jika demikian, maka keluarga sudah 

tidak begitu penting lagi. Keluarga tidak harus memberikan 

pendidikan bagi perkembangan anak-anaknya. 

 

Sangat ironis, menurut hasil survei di Jepang, kebanyakan 

ABG (anak baru gede) sudah tidak memiliki hubungan dengan 

keluarganya lagi. Orang tua tidak mengetahui di mana anak-anak 

mereka tinggal, sekolah dan bekerja, karena tidak adanya 

komunikasi. Padahal komunikasi merupakan kunci suatu 

pendidikan.
1
 

 

Pada saat ini di negara-negara maju sudah banyak 

bermunculan child care center (tempat penitipan anak), di mana 

orang tua menitipkan anak-anaknya pada waktu mereka dituntut 

untuk berkarir. Semakin lama semakin terbatas waktu orang tua 

untuk dapat mendidik anak-anak mereka. Di Indonesia sudah ada 

kecenderungan yang mengarah kesana, dimana suster dibayar 

untuk menemani dan mendidik anak mereka, sedangkan orang tua 

dituntut untuk berkarir. Semakin sedikit waktu, semakin sedikit 

komunikasi yang bisa terjalin. 

 

                                                 
1
 Calvin Surya, Ringkasan Khotbah GRII - edisi Maret , (Surabaya, 2001). 

 

L 
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Salah satu penyebab jurang komunikasi adalah media 

elektronik, baik acara televisi maupun program komputer yang 

sekarang menampilkan filsafat-filsafat hidup yang bersifat 

kebalikan dengan filsafat hidup tradisional.  Padahal keluarga harus 

dibangun dengan nilai tradisional, walaupun coraknya modern. 

Anak-anak sekarang cenderung terbiasa dengan lingkungan yang 

bersifat hedonistik.
2
  Tak dapat dipungkiri pula bahwa sekarang 

kita hidup dalam lingkungan yang hedonistik. Bagi kebanyakan 

anak dan orang dewasa mereka ingin selalu hidup senang.  

  

Kita diajarkan untuk memberikan kepada anak-anak kita 

banyak kesenangan dan aktifitas untuk membuat mereka tertarik. 

Tapi kadang-kadang kita kurang berhati-hati dalam menerapkan 

hal itu dan memakai media elektronik untuk menggantikan 

kedudukan orang tua. Berapa banyak waktu yang dipergunakan 

anak untuk menonton televisi?  Tayangan televisi macam apa yang 

sudah ditonton anak, yang dapat mempengaruhi perkembangan 

anak tersebut?
3
  

 

James Dobson menyimpulkan bahwa apa yang ditawarkan 

dalam media elektronik adalah  bersifat individualistis, egosentris, 

kekerasan, dan seks. Tawaran semu ini memberikan dampak yang 

negatif bagi perkembangan anak-anak, apalagi kalau mereka 

semakin banyak menonton televisi.
4
 Tetapi, bukan berarti media 

hanya mempunyai dampak negatif saja. Di sisi lain, media juga 

dapat menjadi sarana yang positif untuk mendidik anak didik, 

contohnya: audio visual dan lain-lain. 

 

Keluarga mempunyai suatu peranan yang penting dalam 

pendidikan dan perkembangan anak secara umum. Keluarga adalah 

benteng erosi jaman. Akan menjadi apakah anak itu bergantung 

                                                 
2
 David Walters, Anak-anak Dalam Pertempuran, (Jakarta: Koinonia, 1993), p. 

19. 
3
 Neil Postman,  Amusing Ourselves to Death, (New York: Penguin Books, 

1986), p. 16. 

4. Walters, Anak-anak dalam Pertempuran, p.  22. 
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pada peranan keluarga tersebut. Jika keluarga banyak 

menghasilkan orang jahat, maka keluarga bukan lagi menjadi 

benteng yang dapat membendung erosi. Jika keluarga tidak 

meluangkan waktu untuk mendidik anak-anaknya, maka kita akan 

menuai hasilnya di kemudian hari.
5
 

 

Anak-anak kita berkembang dengan pesatnya. Para pendidik 

berlomba-lomba untuk menanamkan pengetahuan yang kelak dapat 

memberi bekal pada anak didik kita. Di dalam tulisan ini, penulis 

akan membahas satu sarana yang dapat mempunyai pengaruh yang 

besar pada perkembangan anak secara spiritual, intelektual, 

emosional, sosial, karakter dan fisik yaitu musik. 

 

 

Pengaruh Musik Secara Umum dan Secara Historis 

 

Mengapa harus anak-anak? Karena Allah menciptakan 

keluarga yang pertama sesuai dengan ―image of God.‖ Kita semua 

dibentuk oleh Tuhan secara emosional, spiritual dan fisik; dan 

Tuhan ingin supaya kita mempunyai persekutuan yang indah 

dengan-Nya. Anak-anak adalah anugerah dari Allah, maka kita 

harus mendidik dan memberi pengaruh yang baik pada anak kita.
6
 

 

 Sebelum menelaah lebih jauh tentang perkembangan musik 

pada anak, kita perlu memahami apa arti kata musik itu sendiri. 

Secara umum, kata musik berasal dari kata ―muse‖ yang 

diasosiasikan dengan art of technique of the muses. Dalam kamus 

musik Harvard dikatakan bahwa: Kata itu berasal dari bahasa 

Yunani yang asal usulnya berhubungan dengan kebudayaan yang 

mewakili nine Muses (sembilan dewi), yang kemudian 

diasosiasikan dengan Polyhymnia (hymn, dance, mime, yaitu putri-

putri Zeus yang melindungi puisi, musik dan tarian), the Muse of 

                                                 
5
 Calvin Surya, Ringkasan Khotbah GRII. 

6
 Robert E. Clark, Childhood Education in the Church, (Chicago; Moody Bible 

Institute, 1990), pp.  4-6. 
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many songs.  Banyak penulis-penulis Medieval percaya bahwa kata 

muse itu ada hubungannya dengan bahasa Mesir yang artinya ―air‖, 

yang dihubungkan dengan Musa.  Selain Musa, Jubal dan 

Pythagoras juga disebut berjasa dalam penemuan musik.  Pada 

jaman abad-abad pertengahan, Boethius mempunyai konsep bahwa 

musik adalah harmony of the world, yang dibagi menjadi: 

 

1. Musica mundana (harmony of the universe, harmoni alam 

semesta). 

2. Musica humana (harmony of the human soul and body, 

harmoni jiwa dan tubuh manusia). 

3. Musica instrumentalis (music as actual sound, musik sebagai 

suara aktual).
7
    

 

Kalau kita sudah mengerti arti etimologi dari kata musik itu 

sendiri, kita dapat melihat bahwa musik juga mempunyai 

perkembangan historis sendiri yang dari masa ke masa 

mempengaruhi perkembangan manusia. 

 

Dari jaman purbakala, musik digunakan untuk mendidik 

moral dan etika.  Plato (400 S.M.) mempergunakan musik sebagai 

sarana perkembangan dengan menggunakan Educational Theories 

(teori-teori pendidikan). Pythagoras (550 S.M.) menjelaskan musik 

secara aritmetik dan astronomi, pitch of ratios (nada dari rasio), 

dan Boethius dengan ketiga peran musika. 

 

Pada awal abad-abad pertengahan, musik banyak digunakan 

sebagai musik sakral dan kemudian berkembang menuju ke musik 

sekuler. Lalu pada jaman Renaissance, musik ditinjau dari segi 

artistik dan kultural dan menekankan philosophy of humanism 

(filsafat humanisme).  Pada jaman Barok, musik mengarah ke 

emosi dan jaman klasik, dimana musik beralih dari teologi kristiani 

ke moralitas, dan didasarkan pada aristokrasi sosial. Selanjutnya 

pada jaman romantis, musik mengarah ke ekspresif. Pada abad 20 

                                                 
7
 Willi Apel, Harvard Dictionary - 2 nd edition, (Massachusetts: Harvard Press, 

1986), p. 548.  
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musik menjadi bersifat komersial, pemberontakan, dan gambar 

yang bergerak.
8
 

 

 

Pengaruh Pendidikan Musik pada Perumbuhan Anak 

 

Secara spiritual, mengapa kita harus melayani anak-anak 

melalui musik. Di dalam buku pegangan ―Children Music 

Ministry‖, karangan Evelyn M. R. Johnson dan Bobbie Bower, 

dijabarkan bahwa adalah suatu misi dan visi bagi kita pendidik 

untuk menanamkan pentingnya pendidikan musik dari anak itu 

lahir sampai anak itu dewasa. (Amsal 22:6; 20:11; 22:15; Yesaya 

30:29;  Hakim-hakim 11:34; I Sam. 16:18; I Taw. 15;16,22; 23:24; 

25:1-8; Nehemiah 12:42-43).  

 

Rhonda mengatakan bahwa tujuan-tujuan diselenggarakannya 

paduan suara anak adalah buah-buah rohani secara umum dan 

buah-buah musikal secara umum.
9
 

 

Menurut Taksonomi Bloom, manusia terdiri dari tiga aspek 

yang berhubungan antara satu dengan yang lain, yaitu: kognitif 

(intelektual), afektif (emosional) dan psikomotor (kemampuan 

untuk berkarya). Menurut perkembangan manusia, dari sejak anak 

itu ada di perut ibunya, dia sudah bisa menerima pendidikan. Pada 

waktu ada di kandungan ibunya, perasaan dan emosi anak itu 

menyatu dengan ibunya. Jadi ibu hamil dapat mempengaruhi janin 

yang dikandungnya. Oleh karena itu, sangatlah penting 

memberikan pendidikan prenatal, khususnya musik. 

 

Ada beberapa langkah yang digambarkan oleh Edwin 

Gordon, seorang pendidik musik yang terkenal, dalam bukunya    

―A Music Learning Theory for Newborn and Young Children‖ 

                                                 
8
 Comprehensive Exam, (Forth Worth:  Southwestern Baptist Theological 

Seminary, 1999), p. 20. 
9
 Rhonda Mc.Rae, Syllabus Foundations of Church Music Education, (Forth 

Worth, 1999),  p.  25. 
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dengan menyebutkan istilah ―preparatory audiation‖. Kata 

audiation berarti ―hearing and comprehending music for which 

musical sounds is not present‖ (pendengaran dan pemahaman 

musik, dimana suara musik itu sendiri tidak ada).
10

 

 

Setiap anak mempunyai dua unsur yaitu music aptitude 

(bakat musik) dan music achievement (prestasi musik). Music 

aptitude itu adalah suatu potensial yang dipunyai murid untuk 

belajar musik. Sedangkan music achievement adalah ukuran 

dimana murid sudah mempelajari musik itu.  ―If the person have a 

high achievement, the person has a high aptitude. Not everybody in 

the higher aptitude has a high achievement.‖
11

 (Jika seseorang 

memiliki prestasi tinggi, orang itu memiliki bakat yang tinggi pula. 

Tidak setiap orang dengan bakat yang tinggi, memiliki prestasi 

yang tinggi). Bakat yang tinggi itu biasanya dipengaruhi oleh 

lingkungan. Sedangkan prestasi bergantung pada lingkungan dan 

bakat. Mulai bayi anak sudah mempunyai kapasitas untuk 

berbicara apapun. Tapi ketika anak itu mendengar suara dan 

menangkap suara tertentu, maka sel-sel otak anak itu akan 

mengeliminasi suara-suara yang asing dan dikenal. Menurut survei 

yang sudah dibuktikan oleh teori ini, bakat itu dapat berkurang, 

tetapi tidak dapat bertambah. Bakat itu akan berkurang sampai 

pada umur 9 tahun.  Untuk memperlambat penurunan ini kita bisa 

melakukan berbagai cara, salah satunya adalah enriching 

environment with musical sounds. Playing music: recording, 

chanting singing
12

 (memperkaya lingkungan dengan suara-suara 

musik, seperti: memainkan musik, baik dari rekaman atau dengan 

menyanyikannya). 

 

Bakat itu berpotensi pada waktu bayi itu dalam kandungan 

dan lahir, dan prestasi dipelajari sesudah kelahiran. Biasanya bayi 

itu berada di stage music babbles (tahap ocehan musik), dimana 

musik tidak dikenal dalam bentuk tonal dan rhytmic pattern.  

                                                 
10

 Edwin Gordon, A Music Learning Theory for Newborn and Young Children, 

2000,  p. 5.  
11

 Ibid., p. 45. 
12

 Rhonda,  Syllabus Foundations of Church Music Education, p. 40 
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Contoh: Bayi akan membuat suara yang tidak dikenal dan jika kita 

menjawab dengan suara yang sama, maka bayi itu berada dalam 

tahap ocehan musik. Jika kita memberikan musik 1155665, dan 

bayi itu bisa menirukan, tetapi tidak tepat (subyektif), maka dia 

sudah melangkah ke audiation. ―Music have meaning and tonality 

and meter recognizable by adult.‖
13

 (Musik memiliki arti dan 

tonalitas dan meter yang dikenal oleh orang dewasa). 

 

Setelah kita melihat pembahasan di atas, kita dapat melihat 

bahwa pendidikan musik mempunyai pengaruh terhadap aspek-

aspek pertumbuhan anak, yaitu aspek spiritual, intelektual, 

emosional, sosial, karakter dan fisik. Untuk membantu 

perkembangan anak tersebut, salah satu cara adalah dengan 

memberikan aktifitas-aktifitas yang berkesinambungan (sequence 

activities).
14

 

 

Pada akhirnya, kita dapat melihat bahwa orang tua, guru, dan 

pendidik sangat berperan penting dalam mempengaruhi anak dalam 

bidang musik. Marilah kita mendidik anak didik kita dengan 

sungguh-sungguh, dengan hikmat dari Tuhan. Billy Graham 

berkata ―Pengetahuan bersifat horizontal, yang bisa kita dapat dari 

manusia; tetapi hikmat bersifat vertikal, datangnya dari Tuhan‖.
15

 

 

                                                 
13

 Rhonda,  Syllabus Foundations of Church Music Education, p. 50 
14

 Ibid., p. 51 
15

  Ibid., p. 57. 
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KETERLIBATAN GEREJA DALAM  

MEMERANGI KEMISKINAN 
Belajar dari Dokumen-dokumen Historis   

Gereja-gereja Reformasi
1
 

 

Markus Dominggus Lere Dawa 

 

 

Pendahuluan 

 

emiskinan adalah suatu realitas masif yang tidak bisa dibantah 

lagi kenyataannya di tengah-tengah kehidupan bangsa 

Indonesia hari ini. Menurut data yang dikeluarkan oleh Badan 

Pusat Statistik (BPS), ―persentase penduduk miskin di Indonesia 

sampai tahun 2003 masih tetap tinggi, sebesar 17,4 persen, dengan 

jumlah penduduk yang lebih besar, yaitu 37,4 juta orang.‖
2
 Kalau 

jumlah penduduk Indonesia hari ini diasumsikan 200 juta orang, 

maka itu berarti 1 dari 5 orang Indonesia hari ini adalah orang 

miskin. Dari survei yang dilakukan oleh Badan Koordinasi 

Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pada tahun 2001, 

―persentase keluarga miskin (keluarga prasejahtera dan sejahtera I) 

pada tahun 2001 mencapai 52,07 persen, atau lebih dari separuh 

jumlah keluarga di Indonesia.‖
3
  

 

Kemiskinan begitu luas dan merata hampir di seluruh wilayah 

negeri ini. Dan yang lebih menyedihkan lagi, bangsa yang miskin 

ini ternyata harus hidup dari hutang-hutang luar negeri yang begitu 

besar jumlahnya—suatu jumlah yang butuh waktu bertahun-tahun 

untuk melunasinya—dan yang tambah menyedihkan lagi, hutang-

                                                 
1
  Dokumen-dokumen historis Gereja-gereja Reformasi yang dimaksud di sini 

adalah segala pengakuan iman, katekismus dan tata gereja yang pernah muncul 

dari lingkungan gereja-gereja Calvinis. Dan dalam tulisan ini acuan utama yang 

digunakan adalah buku Enam Belas Dokumen Dasar Calvinisme hasil seleksi 

Th. Van den End, terbitan BPK Gunung Mulia, 2000. 
2
 Hamonangan Ritonga, Mengapa Kemiskinan di Indonesia Menjadi Masalah 

Berkelanjutan? dalam Kompas, Selasa, 10 Februari 2004, halaman 15. 
3
 Ibid. 

K 
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hutang itu harus dibayar dengan cara berhutang lagi. Suatu siklus 

tak berujung yang semakin memiskinkan hidup negeri yang kaya-

raya dengan sumber daya alam. 

 

Di tengah masyarakat seperti inilah gereja-gereja Indonesia, 

entah itu gereja yang berbasis etnis atau aliran tertentu, hidup dan 

berkarya. Sejauh mana gereja-gereja Indonesia telah turut berperan 

dalam usaha-usaha memberantas kemiskinan yang melilit 

bangsanya ini? Dengan menyadari tradisi Reformed yang hidup 

dalam gereja hari ini, penulis tergelitik untuk memeriksa 

pemikiran-pemikiran para pembaharu gereja dan penerus awalnya, 

khususnya dari tradisi Calvinis, yang mengkristal di dalam konfesi-

konfesi, katekismus-katekismus dan tata gereja-tata gerejanya, 

berkenaan dengan tanggung jawab gereja terhadap orang miskin 

dan upaya memerangi kemiskinan masyarakatnya. Apakah yang 

telah mereka wariskan untuk gereja di masa kini berkaitan dengan 

persoalan ini? Bagaimana gereja-gereja yang mengaku seirama 

dalam tradisi teologis ini meresponi pemikiran dan ajaran yang 

telah mereka wariskan?  

 

 

Sikap Gereja-gereja Reformasi Awal
4
 terhadap Kemiskinan 

 

Bagaimanakah masalah orang miskin dan kemiskinan ini 

dilihat dan dipahami oleh gereja-gereja reformasi pada masa lalu, 

seperti yang nyata dalam dokumen- dokumen historis mereka? 

Berbeda dengan kebanyakan sikap gereja-gereja 

protestan/reformed injili Indonesia hari ini, gereja-gereja reformasi 

awal, menunjukkan sikap yang mungkin bisa mengagetkan banyak 

orang Kristen hari ini. Mengacu kepada apa yang sudah 

dikumpulkan oleh van den End dalam buku Enam Belas Dokumen 

Dasar Calvinisme, penulis mencoba menyajikan kepada pembaca 

secara kronologis—berdasarkan urutan waktu—apa yang 

                                                 
4
  Ini adalah istilah yang penulis gunakan untuk menyebut gereja-gereja yang 

mengalami reformasi di bawah pimpinan para reformator, khususnya dari tradisi 

Calvinis, dan gereja-gereja yang terpengaruh dengannya serta gereja-gereja 

Calvinis generasi awal di abad ke XVI dan XVII. 
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dikemukakan gereja reformasi awal tentang masalah ini. Tujuan 

penyajian seperti ini adalah untuk melihat perkembangan 

pemikiran seputar persoalan ini. 

 

 

Sikap Gereja terhadap Orang Miskin dan Kemiskinan 

menurut Pengakuan Iman Gereja Perancis (1559) dan Tata 

Gereja Perancis (1559) 

 

Dalam penjelasannya, van den End tidak bisa memastikan 

siapakah orang yang telah merancang dan menyusun Pengakuan 

Iman dan Tata Gereja ini. Sejarahwan menduga bahwa seorang 

pendeta muda bernama Antoine de la Roche Chandieu sebagai 

pengarangnya. Tetapi tidak sedikit juga yang menduga bahwa 

Calvinlah yang merancangkannya. Sebab di dalamnya nyata sekali 

jejak pemikiran teologi Calvin, dimana Calvin punya kontak-

kontak yang intens dengan jemaat-jemaat Calvinis di Perancis.
5
  

Meskipun demikian, siapapun yang merancang atau 

mengarangnya, satu hal tetap tak bisa dibantah bahwa teologi 

Calvin sangat kental di dalam tulisan pengakuan ini.  

 

Di dalam dokumen yang bisa dibilang pertama ini,
6
 jemaat-

jemaat Calvinis di Perancis meletakkan persoalan orang miskin dan 

kemiskinan dalam pasal XXVII tentang Pemerintahan Gereja. 

Dalam ayat 29 ditegaskan demikian: 

 

Berhubung dengan Gereja yang sejati kita percaya, bahwa 

Gereja itu harus diperintah menurut tatanan yang telah 

ditetapkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yaitu, harus ada 

pendeta-pendeta, penilik-penilik, dan diaken-diaken, supaya 

berlakulah kemurnian ajaran, pelanggaran-pelanggaran harus 

dibenahi dan ditekan, orang miskin dan semua orang susah 

yang lain harus ditolong dalam segala kebutuhan mereka, 

                                                 
5
  Van den End, Enam Belas Dokumen Dasar Calvinisme, hal. 1. 

6
  Sebenarnya ini tidak bisa dibilang pertama secara kronologis karena dalam 

bukunya van den End mencatat bahwa Katekismus Jenewa yang dikarang Calvin 

berusia lebih tua, yaitu dikeluarkan tahun 1542. 
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kumpulan-kumpulan harus berlangsung dalam nama Allah, 

dan didalamnya orang besar kecil harus dibina.
7
  

   

Dalam pernyataan itu jelas sekali bahwa salah satu maksud 

ditetapkannya tatanan pemerintahan gereja, yang terdiri atas unsur-

unsur pendeta, penilik dan diaken adalah demi kepentingan orang 

miskin. Dengan demikian dipahami bahwa salah satu tugas utama 

orang-orang yang duduk dalam pemerintahan gereja adalah 

menolong orang-orang miskin ini ―dalam segala kebutuhan 

mereka.‖ Tugas menolong orang miskin sama pentingnya dengan 

tugas memelihara kemurnian doktrin dan moral umat, serta sama 

mendesaknya dengan tugas membina kehidupan jemaat dan 

peribadahannya. Hidup Gereja yang sejati erat terkait dengan 

menolong orang miskin, bahkan bisa dikatakan menolong orang 

miskin adalah bagian integral yang tak terpisahkan dari 

kesejatiannya. Di dalam Tata Gereja Perancis—peraturan  nomor 

22—ditegaskan bahwa tugas menolong orang miskin ini diserahkan 

khusus kepada para Diaken.
8
 

 

 

Sikap Gereja terhadap Orang Miskin dan Kemiskinan 

menurut Pengakuan Iman Gereja Belanda (1561)  

 

Van den End menjelaskan dalam penjelasannya bahwa 

Pengakuan Iman Gereja Belanda merupakan ―semacam 

pertanggungjawaban dengan maksud menjelaskan posisi kaum 

Calvinis kepada tokoh-tokoh pemerintahan.‖
9
 Pengakuan Iman ini 

disusun oleh pendeta Guido de Bres dan disempurnakannya setelah 

berkonsultasi dengan beberapa rekan pendetanya.
10

 

 

                                                 
7
  Van den End, Enam Belas Dokumen Dasar Calvinisme,  hal. 13. 

8
  Ibid., hal. 336. 

9
  Pertanggungjawaban ini dilandasi oleh kesalahpahaman pemerintah yang 

menyamakan begitu  saja kaum Calvinis dengan kaum Anabaptis—yang 

dipandang pemerintah sebagai perusuh. Lihat van den End, Enam Belas 

Dokumen Dasar Calvinisme , hal. 19. 
10

  Van den End, Enam Belas Dokumen Dasar Calvinisme , hal. 19. 
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Dalam Pengakuan Iman Gereja Belanda ini, masalah orang 

miskin dan kemiskinan diletakkan dalam pasal pasal 30 tentang 

Pemerintahan Gereja oleh Jabatan-jabatan Gerejawi. Di situ 

dikatakan demikian, 

 

Kita percaya, bahwa Gereja sejati itu harus diperintah 

menurut tatanan rohani yang diajarkan Tuhan kepada kita 

dalam firman-Nya, yaitu, bahwa harus ada pelayan-pelayan 

atau gembala-gembala, untuk memberitakan Firman Allah 

dan melayankan sakramen-sakramen; bahwa harus ada pula 

penilik-penilik dan diaken-diaken, untuk bersama para 

gembala menjadi majelis gereja, dan dengan cara itu 

memelihara agama yang benar serta memajukan ajaran yang 

benar, juga supaya para pelanggar dihukum dan dikendalikan 

dengan cara rohani, dan orang miskin dan susah ditolong 

serta dihibur sesuai dengan keperluan masing-masing. 

Dengan sarana ini segala sesuatu dalam Gereja akan 

berlangsung dengan sopan dan teratur, asal saja yang dipilih 

adalah orang-orang yang setia, dan asal pemilihannya 

diadakan menurut aturan yang diberikan Rasul Paulus dalam 

surat kepada Timotius.
11

 

 

Seperti dalam Pengakuan Iman Gereja Perancis, gereja-gereja 

reformasi Calvinis awal di Belanda memandang persoalan  

kemiskinan erat terkait dalam urusan pemerintahan gereja. Artinya, 

salah satu maksud penting diadakannya suatu pemerintahan 

gerejawi adalah supaya kaum miskin mendapat perhatian dan 

pertolongan ―sesuai dengan keperluan masing-masing.‖
12

 Tugas ini 

sama pentingnya dengan tugas ―memelihara agama yang benar 

serta memajukan ajaran yang benar,‖ tugas pendisiplinan hidup 

warga gereja dan tugas ini menuntut kualifikasi pelayan yang tidak 

sembarangan. Bahkan kehidupan gereja yang ―sopan dan teratur‖ 

terkait erat dengan tugas menolong orang-orang miskin ini.  

 

                                                 
11

  Van den End, Enam Belas Dokumen Dasar Calvinisme , hal. 46. 
12

 DR. Henry Beets, The Reformed Confession Explained, (Grand Rapids: 

Eerdmans, 1929), p. 228. 
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Dikaitkan dengan upaya de Bres memberi pertanggungan 

jawab eksistensi kaum Calvinis di Belanda, penempatan pasal iman 

semacam ini, memberi makna politis tersendiri. Berbeda dengan 

perusuh yang menyusahkan dan mengancam kesejahteraan negara, 

gereja-gereja Calvinis justru perduli dengan kesejahteraan dan 

keteraturan masyarakat, dengan memberi perhatian yang khusus 

kepada mereka yang miskin dan susah. Dari kacamata politis, 

pernyataan seperti itu dapat dibaca sebagai upaya pembelaan politis 

kehadiran gereja di tengah-tengah negara yang mencurigainya. 

 

 

Sikap Gereja terhadap Orang Miskin dan Kemiskinan 

menurut Peraturan Gereja Jenewa (1561) 

 

Berbeda dengan tempat-tempat lain di Eropa, gereja 

reformasi di kota Jenewa, mendapatkan ruang hidup yang bisa 

dibilang sangat leluasa. Di kota di mana Calvin tinggal dan 

melayani ini, pemerintahlah yang mendorong timbulnya dan 

memberlakukan Reformasi gereja. Inilah yang membuat 

suasananya jadi leluasa. Hubungan antara Gereja dan Negara masih 

begitu kental, seperti ungkapan yang dipakai oleh van den End ―di 

Jenewa masih berlaku Corpus Christianum‖
13

—suatu keadaan 

yang bisa disebut sebagai Negara Kristen. 

 

Dalam situasi seperti ini, bagaimanakah Peraturan Gereja 

Jenewa menyikapi masalah kemiskinan dan orang miskin? 

Menarik sekali bahwa sudah sejak awal, persoalan orang miskin 

diakui sebagai tanggung jawab yang sedemikian pentingnya untuk 

diperhatikan bersama-sama oleh ―negeri Kristen‖ ini. Dalam 

peraturan nomor 1, dinyatakan demikian:  

 

Kami, Walikota, Dewan Kecil dan Dewan Besar, yang 

berkumpul bersama rakyat kami dengan bunyi terompet dan 

lonceng besar, sesuai dengan kebiasaan lama kita, 

menimbang bahwa diatas segala hal patut dianjurkan supaya 

kemurnian ajaran Injil kudus Tuhan kita dijaga baik-baik, dan 

                                                 
13

  Van den End, Enam Belas Dokumen Dasar Calvinisme, hal. 339. 
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Gereja Kristen dipelihara melalui pemerintahan serta aturan 

yang baik, dan juga supaya di masa depan kaum muda diajar 

dengan sungguh-sungguh dan setia, serta wisma orang sakit 

dan miskin diatur dengan baik demi pertolongan orang 

miskin dan bahwa semua itu hanya dapat dilakukan bila ada 

peraturan dan tata hidup yang mantap, yang membuat tiap-

tiap golongan memahami kewajiban-kewajiban yang 

ditanggungnya,....
14

 

 

Selanjutnya, dalam peraturan nomor 56-57, dicantumkan 

aturan sbb.: 

 

56. Dalam Gereja Lama selalu ada dua jenis Diaken. Yang 

satu diangkat dengan tugas menerima, membagi-bagikan, dan 

menyimpan harta kaum miskin, baik derma sehari-hari 

maupun harta milik tak bergerak, simpanan uang, dan 

tunjangan-tunjangan. Yang satu lagi memperhatikan dan 

merawat orang sakit, dan mengelola dapur orang miskin. 

Wajarlah semua kota Kristen menerima cara ini; kami telah 

melakukan upaya ke arah itu dan kami akan tetap 

melakukannya di masa depan. Sebab kami mempunyai 

sejumlah pengurus dan perawat orang sakit dan miskin. Agar 

tidak timbul kekacauan, hendaklah salah seorang di antara 

keempat pengurus wisma orang sakit dan miskin menjadi 

penata usaha seluruh harta milik wisma itu, dan menerima 

gaji berkecukupan, supaya ia dapat menunaikan jabatannya 

dengan sebaik mungkin. 

 

57. Hendaklah jumlah empat pengurus itu tetap seperti pada 

masa lampau. Salah seorang di antara mereka harus mengurus 

uang masuk, sebagaimana telah dikatakan. Cara itu dipakai 

agar persediaan dipersiapkan lebih pada waktunya, juga agar 

orang yang hendak menyerahkan derma untuk orang miskin 

dapat merasa lebih yakin harta itu tidak akan dipakai selain 

sesuai dengan maksud mereka. Dan kalau pemasukannya 

tidak mencukupi, atau kalau tiba-tiba timbul keperluan yang 

                                                 
14

  Van den End, Enam Belas Dokumen Dasar Calvinisme, hal.  339-340. 
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luar biasa, Pemerintah Kota akan mempertimbangkan 

menyediakan tambahan sesuai dengan kebutuhan yang 

ternyata ada.
15

 

 

Persoalan tentang wisma orang sakit dan miskin ini masih 

terus diatur sampai aturan nomor 68. Dalam keseluruhan peraturan-

peraturan ini menarik sekali melihat betapa seriusnya gereja 

reformasi awal di kota Jenewa memandang persoalan kemiskinan 

ini. Keseriusan ini ditampakkan secara kongkrit lewat pengakuan 

bahwa pemerintahan gereja harus diatur sebaik mungkin sehingga 

bukan hanya ―kemurnian ajaran Injil kudus Tuhan‖ yang harus 

dijaga dengan baik, tetapi juga perhatian kepada memberi 

―pertolongan orang miskin‖ tidak boleh sekali-kali diabaikan.  

 

Lebih jauh lagi, keseriusan ini ditampakkan gereja Jenewa 

dengan mendirikan wisma khusus untuk menampung, merawat dan 

memenuhi kebutuhan orang-orang miskin. Di wisma ini orang-

orang miskin mendapat pelayanan kesehatan gratis atas biaya kota 

(aturan nomor 65) dan juga pendidikan (aturan nomor 66)—dua hal 

yang amat diperlukan orang-orang ini untuk terangkat dari situasi 

kemiskinannya. Wisma ini mendapat perhatian yang sangat serius 

dengan disediakannya pengurus yang digaji cukup serta kualifikasi 

dan cara pemilihannya sama seperti ―pemilihan Penatua dan 

petugas Konsistori. Dan ... mengikuti pedoman yang diberikan oleh 

rasul Paulus ... dalam pasal ketiga surat pertama kepada Timotius.‖ 

(aturan nomor 58). 

 

Intinya, gereja reformasi awal di kota Jenewa sangat serius 

mengurusi orang miskin dan memerangi kemiskinan. 

 

 

Sikap Gereja terhadap Orang Miskin dan Kemiskinan 

menurut Tata Gereja Belanda (1619) 

 

Tata Gereja Belanda sebenarnya merupakan produk lanjutan 

dari Sinode Dordrecht yang menyelesaikan masalah yang dihadapi 

                                                 
15

 Van den End, Enam Belas Dokumen Dasar Calvinisme, hal.  349-350. 
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gereja-gereja Belanda dengan kaum Remonstrans (kelompok 

Armenian). Tata Gereja ini dalam beberapa hal merupakan 

penyesuaian dan perluasan tata gereja yang sudah diterima sejak 

Sinode Gravenhage (1586).
16

 

 

Dalam tata gereja ini, masalah orang miskin dan kemiskinan 

diletakkan dalam bagian Pelayanan-pelayanan dengan 

menugaskan para Diaken menatalayani hal ini. Dalam peraturan 

nomor 25 tentang tugas jabatan Diaken dijelaskan bahwa tugas 

mereka adalah: 

 

mengumpulkan dengan giat pemberian berupa uang dan 

barang-barang lain untuk orang miskin dengan giat dan 

membagikannya dengan setia dan rajin atas kesepakatan 

bersama, baik kepada penduduk maupun orang asing, sesuai 

dengan kebutuhan orang yang berkekurangan, untuk 

mengunjungi dan menghibur orang-orang yang sedang susah, 

dan melakukan pengawasan supaya pemberian itu tidak 

disalahgunakan....
17

 

 

Di sini sudah terlihat jelas bahwa orang miskin dan 

kemiskinan harus mendapat perhatian serius gereja. Penetapan 

tugas Diaken untuk mengurusi hal ini merupakan indikasi jelas 

mengenai hal ini. Bahkan juga di dalam lingkungan gereja 

reformasi Belanda waktu itu sudah berkembang perhatian yang 

cukup luas untuk orang miskin dengan adanya wali-wali orang 

miskin dan petugas yang mengelola dana orang miskin selain 

Diaken (peraturan nomor 26). Bahkan yang menarik, yang perlu 

mendapat catatan khusus adalah bahwa pertolongan yang diberikan 

tidak terbatas hanya kepada penduduk miskin setempat saja, tetapi 

juga memasukkan kelompok orang asing yang membutuhkan. 

Dibaca dalam kacamata masa kini, pernyataan ini sungguh sangat 

indah sekali—bantuan yang melintas batas-batas partikularisme 

gereja setempat, anggota gereja setempat dan lingkup tembok 
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  Van den End, Enam Belas Dokumen Dasar Calvinisme,  hal. 381. 
17

  Ibid., hal. 385. 
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gereja setempat. Suatu hal yang jarang sekali ditemukan dalam 

hidup gereja-gereja Indonesia hari ini. 

Lebih dari itu, satu hal menarik lain yang patut dicatat adalah 

bahwa kepedulian terhadap orang miskin tidak berhenti menjadi 

urusan gereja-gereja lokal semata. Dalam Rapat-rapat Klasis hal 

pemeliharaan orang miskin juga menjadi agenda tetap yang harus 

dibicarakan. Itu artinya, masalah kemiskinan dan pemeliharaan 

orang miskin merupakan urusan serius yang patut mendapat 

perhatian gereja secara luas, tidak hanya cukup menjadi urusan 

gereja lokal sendirian saja. 

 

 

Sikap Gereja terhadap Orang Miskin dan Kemiskinan 

menurut Pengakuan Iman Westminster (1647)  

 

Kehadiran Pengakuan Iman Westminster tidak terlepas dari 

usaha-usaha kaum Puritan di Inggris untuk memperbaharui Gereja 

Anglikan di Inggris pada abad ke-17.
18

 Dalam Pengakuan Iman ini, 

kata miskin hanya muncul satu kali saja, yaitu dalam bab XXII ayat 

7, berkenaan dengan pola hidup ―tidak menikah, miskin, dan taat 

pada aturan ordo‖ yang biasa dipraktekkan saudara-saudara 

biarawan Katolik. Dan ini sama sekali tidak berhubungan dengan 

perhatian gereja untuk orang miskin. Meski demikian dalam 

babnya tentang Persekutuan Orang Kudus (bab XXVI), Pengakuan 

Iman yang paling luas diterima oleh gereja-gereja Calvinis
19

 ini, 

memberikan 2 tuntunan yang perlu diperhatikan serius oleh gereja-

gereja yang menerimanya. 

 

1.  Semua orang kudus yang disatukan dengan Yesus Kristus, 

Kepala mereka, oleh Roh-Nya dan oleh iman, bersekutu 

dengan Dia dalam karunia-karunia-Nya, dalam penderitaan-

Nya, dalam kematian-Nya, dalam kebangkitan-Nya, dan 

dalam kemuliaan-Nya. Dan karena mereka disatukan yang 

seorang dengan yang lain dalam kasih, maka karunia-karunia 

dan anugerah-anugerah mereka masing-masing menjadi milik 

                                                 
18

  Van den End, Enam Belas Dokumen Dasar Calvinisme, hal, 95. 
19

  Ibid. 
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bersama; lagi pula, mereka wajib menunaikan tugas-tugas, 

dalam lingkungan masyarakat dan pribadi, yang 

mendatangkan kebaikan bagi masing-masing, baik sejauh 

menyangkut manusia batin maupun sejauh menyangkut 

manusia lahir. 

 

2.  Mereka yang mengaku orang-orang kudus wajib memelihara 

persaudaraan dan persekutuan dalam ibadah kepada Allah 

dan dalam pelaksanaan pelayanan-pelayanan rohani yang 

lain, yang berguna untuk saling membangun. Mereka wajib 

juga saling meringankan beban dalam hal-hal lahiriah, 

menurut kemampuan dan kebutuhan masing-masing. 

Persekutuan itu harus diperluas, menurut kesempatan yang 

Allah berikan, hingga menjangkau semua orang yang di 

tempat apa pun, berseru kepada nama Tuhan Yesus.
20

 

 

Dalam 2 ayat ini sudah diberikan oleh para penyusunnya 

dasar-dasar perhatian yang serius kepada upaya-upaya gereja 

memerangi kemiskinan. Dalam ayat 1, orang percaya diwajibkan 

untuk terlibat aktif dalam usaha-usaha mendatangkan kebaikan 

bagi aspek-aspek hidup lahiriah manusia. Bila hari ini banyak 

gereja suka meletakkan tekanan yang lebih berat sebelah kepada 

sisi batiniah manusia, Pengakuan Iman ini mengambil langkah 

yang tepat dengan meletakkan sisi lahiriah manusia sebagai sama 

wajibnya untuk diperhatikan.  

 

Dalam ayat 2, usaha-usaha ―mendatangkan kebaikan‖ bagi 

sisi lahiriah manusia dijelaskan lebih lanjut dengan menegaskan 

bahwa salah satu ciri hidup orang yang mengaku percaya 

―meringankan beban-beban lahiriah‖ satu sama lain. Dari ayat ini 

meski tidak jelas dimaksudkan orang miskin namun dapat 

dipahami bahwa orang miskin juga tercakup di dalamnya. Karena 

dalam kenyataan hidup sehari-hari mereka adalah kelompok orang 

yang dibebani beban-beban lahiriah yang memberatkan hidupnya, 

yang wajib ditolong oleh saudara seimannya. Tindakan 

memperhatikan mereka merupakan bagian integral dari usaha-

                                                 
20

  Van den End, Enam Belas Dokumen Dasar Calvinisme, hal. 131-132. 
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usaha ―memelihara persekutuan dan persaudaraan‖ Kristen—

merupakan ciri hidup gereja yang sejati. 

 

 

Refleksi dan Proposal 

 

Berkaca dari apa yang mengkristal dalam dokumen-dokumen 

teologis ini, penulis ingin memberikan beberapa catatan reflektif 

untuk kita bersama pikirkan/renungkan. 

 

Gereja adalah Bagian Integral Masyarakatnya. 

 

Menjadi bagian integral berarti menjadi bagian yang utuh, 

yang tidak terpisahkan dari situasi hidup masyarakatnya—sosial, 

politik, ekonomi, ideologi dan budaya. Kalau demikian, maka 

Gereja harus hidup di atas ―bumi‖ masyarakatnya, terlibat dalam 

pergumulan hidup masyarakatnya dan bersama-sama dengan 

elemen-elemen masyarakat lainnya bergandengan tangan berjuang 

untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat di mana dia ada.  

 

Eropa pada masa-masa pra-Reformasi dan pasca-Reformasi 

tidak sama dengan Eropa yang kita kenal saat ini sebagai Eropa 

yang makmur. Persoalan orang miskin dan kemiskinan adalah 

problema masif yang melanda Eropa.
21

 Karena itu, pencantuman 

pengakuan dan aturan yang berhubungan dengan orang miskin 

merupakan suatu bukti bahwa gereja adalah bagian yang tidak 

terpisahkan dari kehidupan masyarakatnya. Sebagai bagian integral 

masyarakatnya, gereja terpanggil dan bertanggung jawab untuk 

turut menyelesaikan problema masyarakatnya ini.  

 

                                                 
21

 Pada masa hidup Luther, pada tahun 1525 terjadi pemberontakan para petani 

di Jerman. Banyak alasan yang menyebabkan timbulnya pemberontakan ini. 

Yang jelas, petani-petani yang memberontak ini adalah orang-orang miskin yang 

sangat menderita oleh pemerasan kaum rohaniwan dan bangsawan Jerman jaman 

itu. Lihat Th. van den End, Harta Dalam Bejana: Sejarah Gereja Ringkas, 

(Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2001), hal. 175.  
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Gereja-gereja Kristen di Indonesia adalah bagian yang 

integral dari masyarakat Indonesia. Ia lahir, hidup dan melayani di 

tengah-tengah bangsa yang sedang menghadapi problema 

kemiskinan yang serius. Sebagai bagian yang integral dari 

kehidupan bangsanya maka sudah sewajarnya bila apa yang 

dihadapi bangsanya hari ini menjadi keprihatinan hidupnya juga. 

Namun selama ini, gereja-gereja Indonesia, sejauh yang penulis 

amati, belum betul-betul menyadari hal ini. Kurangnya kesadaran 

ini membuat gereja tidak melakukan upaya-upaya yang cukup 

serius dan cukup berarti untuk mengatasi problema masyarakatnya. 

 

Sebagai gereja yang berada dalam alur tradisi pemikiran 

Calvinis, kita harus mengadakan upaya-upaya penyadaran, atau 

meminjam isitilah Paulo Freire mengadakan konsientisasi, bahwa 

kita adalah bagian yang tidak terpisahkan dari hidup negeri ini. 

Maksudnya adalah biarlah gereja melahirkan secara alamiah 

tindakan-tindakan pelayanan yang kongkrit dan sistematis terhadap 

orang miskin sebagai bentuk integrasinya yang utuh dengan 

masyarakatnya. 

 

Reformasi Paradigma Gereja tentang Orang Miskin dan 

Kemiskinan. 

 

Kesadaran bahwa dirinya adalah bagian yang integral dari 

hidup masyarakatnya tidak akan berdampak besar bila tidak diikuti 

oleh perubahan paradigma gereja tentang orang miskin dan 

problem kemiskinan. Konfesi-konfesi iman Calvinis yang sudah 

kita lihat di atas memperlihatkan suatu paradigma yang sangat 

maju sekali dalam kepedulian gereja terhadap orang miskin dan 

kemiskinan. Dengan menempatkan pasal-pasal yang menyentuh 

kehidupan orang miskin, menunjukkan bahwa gereja-gereja 

Calvinis awal menempatkan persoalan orang miskin dan 

kemiskinan dalam paradigma iman. Artinya, kemiskinan dan 

orang-orang miskin bukan sekedar persoalan sosiologis atau 

ekonomis, tetapi teologis. Penanggulangan kemiskinan dan 

mengentaskan hidup orang-orang miskin bukan sekedar soal 

memberikan sembako atau mencarikan lapangan kerja dan 
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perumahan yang layak untuk mereka. Namun penanggulangannya 

merupakan panggilan Allah untuk gereja, dan menyangkut soal 

iman kita kepada Kristus yang rela ―menjadi miskin‖ supaya kita 

―menjadi kaya oleh karena kemiskinan-Nya‖ (II Korintus 8:9). 

 

Dalam sebuah artikel yang dikeluarkan oleh kelompok studi 

RICSA dari Universitas Cape Town, Afrika Selatan, paradigma 

yang harus dimiliki gereja dalam urusannya dengan orang miskin 

dan kemiskinan adalah demikian: 

 

As Christian, we confess our faith in God who creates 

humanity in the Divine image, in Jesus Christ who has 

reconciled all people and opened to us a future of fellowship, 

peace and well-being, and the Spirit who calls us to act in 

correspondence with this vision as disciples of Christ in the 

church, and as fully human citizens in the world. In contrast 

to this holistic vision for human life, poverty and inequality 

serves to frustrates the full flowering of human potential, 

fragment human community, produce strife and distress and 

render fragile our hope for the future. Therefore it is the ever-

present task of Christians to confront and eradicate poverty, 

in obedience to the gospel which they confess.
22

 

 

Dalam cara yang berbeda, Abraham Kuyper, teolog 

Reformed Belanda, yang juga bergumul dengan persoalan 

kemiskinan ini, memberikan gambaran lain tentang paradigma 

macam apa yang semestinya dimiliki gereja terhadap problema 

kemiskinan dan orang-orang miskin. Ia berkata demikian,  

 

The question on which the whole social problem really 

pivonts is whether you recognize in the less fortunate, even in 

the poorest, not merely a creature, a person in wretched 

circumstances, but one of your own flesh and blood: for the 

                                                 
22

 RICSA – A Theological Perspective on Poverty: A Christian Perspective on 

Poverty dalam 

http://web.uct.ac.za/depts/ricsa/projects/publici/poverty/theodoc.htm. Halaman 1 

dalam cetakan penulis. 
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sake of Christ, your brother.... There is suffering round about 

you, and those who suffer are your brothers, sharers of your 

nature, your own flesh and blood. You might have been in 

their place and they in your more pleasant position.
23

 

 

Di dalam imannya kepada Kristus, gereja terpanggil untuk 

terlibat aktif menanggulangi persoalan kemiskinan. Tetapi bukan 

hanya karena imannya saja ia dipanggil, namun juga demi imannya 

kepada Kristus. Orang-orang miskin itu adalah saudara-saudaranya, 

yang harus diangkat, dan dipulihkan harkat dan martabat 

kemanusiaannya karena memang mereka juga diciptakan menurut 

gambar dan rupa Allah. Paradigma gereja terhadap kemiskinan dan 

orang miskin tidak boleh kurang dari ini. 

 

Gereja yang sejati adalah gereja yang terlibat dalam upaya-

upaya memerangi kemiskinan 

 

Dalam tradisi reformasi, umum dipahami secara teologis 

bahwa tanda pengenal gereja yang sejati itu adalah (a) tempat di 

mana firman Allah diberitakan dan (b) sakramen-sakramen 

dilayankan menurut peraturan Kristus. Calvin sendiri mengatakan:  

 

Sebab, sekali-kali tidak usah diragukan bahwa di mana saja 

kita lihat firman Allah diberitakan dengan murni dan 

didengarkan, dan sakramen-sakramen dilayankan menurut 

peraturan Kristus, di sana ada Gereja Allah.
24

 

 

Namun demikian lewat penegasan-penegasannya, jabatan-

jabatan gerejawi ada untuk menolong orang susah dan miskin 

dalam kerangka pengakuan gereja yang sejati yang harus diatur 

menurut perintah Kristus. Di situ nyata tercermin bahwa 

keterlibatan gereja dalam pergumulan hidup masyarakatnya juga 

merupakan panggilan hidup gereja yang hakiki, dan sama 
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 Abraham Kuyper,  The Problem of Poverty, ed. by James W. Skillen, (Grand 

Rapids: Baker Book House, 1991), pp. 75,76. 
24

  Yohanes Calvin, Institutio: Pengajaran Agama Kristen,  (Jakarta: BPK 

Gunung Mulia, 1999), hal. 232. 
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pentingnya dengan memelihara ajaran yang sehat dan perilaku 

moral yang benar. 

 

Dengan meletakkan kepedulian kepada orang-orang miskin 

dan usaha-usaha memerangi kemiskinan dalam kerangka 

pengakuan-pengakuan imannya, gereja-gereja reformasi awal 

menyadari dan berpesan kepada kita hari ini bahwa dibutuhkan 

lebih dari sekedar niat baik untuk melakukan hal itu, bahkan lebih 

dari sekedar kewajiban sebagai warga negara yang baik. Tindakan 

itu harus lahir dari iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus dan 

harus menjadi perwujudan konkrit iman itu. Dengan perkataan lain, 

gereja yang tidak turut terlibat dalam pergumulan hidup 

masyarakatnya, dalam hal ini kemiskinan masif di Indonesia, 

adalah gereja yang menyangkali hakikat dan panggilan Tuhan 

untuk dirinya di mana dia ditempatkan Allah. 

 

Bukanlah suatu hal yang berlebihan bila dikatakan ada 

gereja-gereja Indonesia yang mempraktekkan hidup ―terpisah-

terasing‖ dari masyarakatnya. Dengan kata lain, gereja tidak peduli 

dengan kehidupan masyarakat sekitar di mana dia hadir dan dengan 

realitas sosial di sekelilingnya.
25

 Hal ini harus dicegah dan 

direformasi agar hal ini tidak terjadi dalam kehidupan gereja. 

                                                 
25

  Dengan membangun gedung-gedung gereja yang megah di tengah-tengah 

lingkungan masyarakat miskin. Dari gedung gereja kita itu saja sudah tampil 

sikap batin yang tidak ―ramah lingkungan‖ dan ―teralienasi‖ dari masyarakatnya. 

Atau ada gereja-gereja yang bertahun-tahun hidup berdampingan dengan 

kawasan miskin, kawasan pelacuran, atau kumuh namun sampai hari ini belum 

ada program-program nyata yang tertata rapi untuk mengangkat harkat dan 

martabat ―tetangganya‖ itu. Kalaupun ada usaha-usaha untuk membantu mereka 

itu baru sebatas hadiah Natal atau bingkisan-bingkisan sembako yang lebih 

dimaksudkan sebagai usaha menyelamatkan diri dari berbagai tuduhan asosial, 

atau menjaga diri dari dampak destruktif kerusuhan. Dengan kata lain, bantuan-

bantuan yang diberikan masih bersifat karitatif dan temporer sekali. Sesuatu 

yang dikritik juga oleh Hamonangan Ritonga tentang program penanggulangan 

kemiskinan di Indonesia selama ini dalam tulisannya, sehingga mengakibatkan 

kemiskinan terus menjadi problema yang berkelanjutan di negeri ini. Lihat 

Mengapa Kemiskinan di Indonesia Menjadi Masalah Berkelanjutan? Dalam 

Kompas, Selasa, 10 Februari 2004, hal. 15.  
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Eksistensi Politis Gereja Diteguhkan oleh Kepeduliannya 

kepada Orang Miskin dan Usaha-usahanya Memerangi 

Kemiskinan. 

 

Selama 20 tahun terakhir kehadiran dan kesaksian Kristen di 

tengah masyarakat Indonesia mengalami banyak sekali masalah. 

Lebih dari seribu gereja yang dibakar, ditutup, dirusak dan orang-

orang Kristen dianiaya. Bahkan ada yang telah meninggal. Banyak 

faktor yang menyebabkannya. Salah satu kesimpulan penting yang 

dapat diambil dari persoalan-persoalan ini adalah bahwa kehadiran 

kita dan kesaksian kita sedang dipermasalahkan. Di tingkat yang 

lebih luas, keadaan yang kita hadapi selama 20 tahun terakhir ini 

menunjukkan bahwa secara politis kita tidak mempunyai posisi 

tawar-menawar yang cukup kuat untuk mempertahankan 

esksistensi kita.  

 

Jawaban gampang atas persoalan itu adalah karena jumlah 

kita sedikit dan kita adalah minoritas di negeri ini, sehingga tidak 

terlalu diperhitungkan dan tidak mudah mempertahankan diri. 

Mungkin jawaban itu benar (meski harus diperiksa betul apakah 

memang betul demikian!). Penulis lebih suka melihat persoalan ini 

dari sudut pandang yang lain, yaitu dari sejauh mana kehadiran kita 

memang benar dapat dirasakan manfaat dan kegunaannya oleh 

orang lain, sehingga membuat mereka begitu rugi tanpa kehadiran 

kita. Dilihat dari sudut pandang ini, rasanya gereja masih belum 

dirasakan betul manfaat kehadirannya. Inilah yang kemudian 

melemahkan posisi tawar-menawar politis dari eksistensi gereja di 

negeri ini. 

 

Tetapi, lain halnya bila gereja betul-betul ambil peduli dan 

kehadirannya sangat dirasakan sekali manfaatnya oleh masyarakat 

di mana dia ada melalui program pelayanan yang community 

development oriented. Gereja yang demikian akan mendapat 

pengakuan dan posisi tawar-menawar politis yang tidak remeh. 

Orang tidak akan begitu mudah melakukan sesuatu yang jahat 
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kepadanya. Bahkan lebih dari itu, suara profetisnya akan mendapat 

perhatian yang serius.
26

 

 

Bila kemiskinan diasumsikan sebagai masalah yang begitu 

krusial dan membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh elemen 

masyarakat, maka menurut saya inilah saat yang terbaik bagi gereja 

untuk menegakkan eksistensi politisnya di tengah bangsa ini 

dengan ikut ambil bagian secara aktif memerangi kemiskinan lewat 

program-program pelayanan yang nyata dan meluas, menjangkau 

bukan hanya warga gereja sendiri namun juga masyarakat luas 

yang berbeda agama tanpa ada maksud terselubung didalamnya. 

 

Gereja Perlu Menyusun Suatu Sistem Yang Terencana dan 

Terorganisir dengan Baik dalam Menolong Orang Miskin 

 

Apa yang dilakukan oleh gereja Calvinis di Jenewa, seperti 

yang tersirat dalam Peraturan Gereja Jenewa dan dilakukan oleh 

gereja-gereja Calvinis Belanda, seperti yang terungkap dalam Tata 

Gerejanya, sungguh merupakan suatu tindakan nyata yang sangat 

maju sekali. Bahkan bisa dikatakan lebih maju daripada 

kebanyakan gereja-gereja Indonesia hari ini. Begitu majunya 

tindakan itu bisa dilihat dari jenis bantuan yang diberikan yang 

meliputi pemenuhan kebutuhan orang miskin akan pangan, 

perumahan, kesehatan dan pendidikan.
27

  Bagaimana mereka bisa 

semaju itu? Salah satu alasan yang nampak dalam dokumen-

dokumen mereka adalah karena mereka memiliki dan menyediakan 

sistem yang jelas.  

                                                 
26

 Contoh yang sangat konkrit bisa dilihat pada Gereja International Without 

Walls di Tampa Bay, Florida. Uraian lengkap yang bisa dibaca dalam Randy 

White, Gereja Tanpa Tembok, (Jakarta: Immanuel, 2001). 
27

  Sampai hari ini, penulis belum pernah menemukan program pengentasan 

masyarakat miskin yang dilakukan gereja-gereja Indonesia yang bisa dikatakan 

sebaik dan sehebat ini. Kalaupun ada rumah sakit Kristen, atau sekolah-sekolah 

Kristen, orientasinya lebih banyak sudah bergeser dari pelayanan kepada bisnis. 

Sementara program perumahan untuk kaum miskin, penulis pernah mendengar 

di Malang pernah dilakukan, tetapi bukan program gereja. Itu adalah program 

sebuah lembaga Kristen internasional yang bekerja sama dengan sekelompok 

orang Kristen di Malang. 
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Dari apa yang dilakukan mereka dapat dibaca jelas sekali 

bahwa upaya-upaya memerangi kemiskinan dan mengentaskan 

orang miskin dari keadaannya harus dilakukan secara terencana, 

tertata dan terorganisir dengan baik. Dibutuhkan lebih dari sekedar 

mengadakan komisi-komisi diakonia, juga lebih dari sekedar rasa 

belas kasihan. Untuk menangani persoalan ini secara utuh 

dibutuhkan goodwill dari semua pihak di dalam gereja, kesamaan 

visi dan pandangan, tenaga-tenaga pengurus yang terampil, dana 

yang memadai
28

, sarana dan pra-sarana yang tersedia, aturan-aturan 

main yang jelas dan sistem evaluasi yang tepat. Dengan kata lain, 

dibutuhkan suatu tenaga, perangkat sistem dan organisasi 

pelayanan yang mendukung hal ini. Dan merupakan tugas setiap 

gereja untuk melakukannya bila ia mau setia kepada Tuhan Yesus 

Kristus, yang menempatkannya di tengah-tengah negara yang 

tergolong miskin di dunia ini. ―Ecclesia reformata semper 

reformanda‖ 
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Judul Buku :  God at Work: Signs of True Revival  

    (Allah sedang Berkarya: Tanda-tanda Kebangunan 

Rohani Sejati) 

Pengarang :  Jonathan Edwards 

Penerbit :  Momentum-Surabaya 

Tahun Terbit :  2004 

Halaman :  133 

 

 

Fenomena kebangunan rohani dalam gereja pada hari ini 

menjadi sorotan utama bagi kalangan jemaat dan pelayan dalam 

gereja. Kebangunan ini seolah mengagetkan gereja yang terbuai 

dengan keadaan yang biasa-biasa dan sangat formal dalam hidup 

iman. Banyak orang bingung apakah kebangunan tersebut memang 

berasal dari Allah atau hanya sekedar manifestasi psikis manusia 

yang rawan pada hari ini. Memang tidak semudah membalikkan 

telapak tangan untuk menilai perkara-perkara spektakuler hari ini. 

Meskipun demikian, kita seharusnya memiliki tolok ukur agar kita 

dapat memberikan penilaian yang benar sesuai dengan Alkitab.  

 

Masalah yang dihadapi hari ini merupakan suatu masalah 

klasik yang sudah menjadi pergumulan gereja pada masa lalu. 

Buku ini merupakan penjelasan yang baik dalam tradisi Reformed 

untuk menjelaskan kembali sikap gereja terhadap masalah yang 

klasik ini. Buku ini merupakan terjemahan dari tulisan Edwards 

dalam bahasa Inggris yang sangat populer di Amerika, karena 

memang Edwards dikenal sebagai theolog besar Amerika.  

 

 Jonathan Edwards diperhadapkan dengan situasi yang sama 

dalam pelayanannya di New England menjelang akhir tahun 1743. 

Bahkan situasi yang Edwards hadapi memiliki dampak yang 

panjang dalam pelayanannya. Dia menyaksikan suatu kebangunan 

yang luar biasa dalam gereja bahkan kebangunan tersebut hampir 

meruntuhkan formalitas dari hidup gereja dan memberikan 

―gangguan‖ bagi gereja. Di sisi lain ada banyak orang yang masih 
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naif dalam hidup kristianinya dan menganggap setiap peristiwa 

yang terlihat sebagai penyataan kuasa Allah. Itulah sebabnya dalam 

menuliskan buku ini, Edwards memiliki tujuan kepada dua 

kelompok ini. Kelompok pertama adalah kelompok yang hanya 

menjadikan kekristenan sebagai suatu formalitas agama dan 

menutup diri terhadap kebangunan rohani. Kelompok yang lain 

adalah kelompok yang menerima begitu saja semua hal yang 

terlihat sebagai penyataan kuasa Allah tanpa melakukan pengujian 

dan pemilahan secara bertanggung jawab. Edwards mengingatkan 

jemaat akan fenomena ini berdasarkan telaah Kitab Suci dari          

1 Yoh. 4:1. (hal. v).  

 

Sebagai tujuan akhir dari buku ini, Edwards hendak 

menunjukkan bahwa berbagai fenomena rohani yang terjadi apakah 

itu sebagian merupakan pengalaman rohani yang sejati dan 

sebagian lainnya merupakan respons ketidakdewasaan yang perlu 

dikoreksi bukanlah dasar pembuktian yang sahih untuk 

menyatakan bahwa apakah yang terjadi itu adalah karya Allah atau 

bukan. Pembuktian kesejatian itu hanya dapat diperoleh 

berdasarkan penyataan Kitab Suci. Berdasarkan hal ini, Edwards 

memberikan kesimpulan bahwa kebangunan rohani itu adalah 

sejati meskipun ada ketidakdewasaan dan tindakan ekstrem yang 

terjadi. Namun, hal ini tidak berarti bahwa tindakan yang salah itu 

dapat diterima karena justru hal ini harus diwaspadai, terbukti lima 

tahun kemudian Edwards menulis Religious Affections –terjemahan 

dalam bahasa Indonesia berjudul Pengalaman Rohani Sejati— 

untuk mengkritik mereka yang sudah terlalu jauh melangkah dari 

hidup rohani yang sejati dan bahkan hidup dalam kepalsuan. (hal. 

vi). 

 

Pada bagian pertama dari buku ini, Edwards menjelaskan 

agar kita tidak cepat menilai dengan melihat fenomena lahiriah 

yang tidak lazim sebagai pekerjaan yang bukan dari Roh Kudus. 

Artinya, sejauh prinsip-prinsip Kitab Suci tidak dilanggar, maka 

pengalaman demikian dapat diterima. Edwards mengingatkan 

pembacanya bahwa ―Allah dapat berkarya dengan cara-cara yang 

baru dan yang lain dari biasanya,‖ karena memang ―Roh Kudus itu 
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berdaulat‖ dan Ia dapat ―menggunakan berbagai macam sarana 

untuk menggenapkan rencana-Nya.‖ (hal. 1) Dengan melihat 

berbagai macam fenomena fisik yang sering menyertai seseorang 

yang oleh orang ―dicap‖ mengalami kebangunan, Edwards 

menjelaskan bahwa kita tidak dapat menilai hal itu sebagai tolok 

ukur karena Kitab Suci tidak pernah berbicara demikian. Demikian 

pula ada orang yang mungkin meniru gaya orang lain dan 

mengklaim diri mengalami kebangunan, hal inipun tidak dapat 

menjadi tolok ukur karena pengalaman yang dialami satu sama lain 

adalah sama. Akibatnya pengalaman yang sama ini dijadikan 

karakteristik unik pekerjaan Roh. Edwards tidak menyetujui hal ini 

sebaliknya dia menjelaskan bahwa ―untuk menilai setiap perkara, 

kita hanya perlu mengetahui dua hal. Kita perlu mengetahui apa 

fakta-fakta yang ada dan apa prinsip-prinsip untuk membuat 

penilaian tersebut.‖ (hal. 53). Jadi apakah sebenarnya ciri khas dari 

orang yang mengalami kebangunan yang sejati ini sehingga kita 

dapat menilainya? 

 

Pada bagian yang kedua Edwards menjelaskan tanda dari 

kebangunan yang sejati itu dengan memberikan dasar dari Kitab 

Suci. Ciri khas kebangunan rohani yang dibahas oleh Edwards 

adalah: 

1. Ketika penghormatan kepada Yesus yang sejati itu semakin 

meningkat. 

2. Ketika kerajaan iblis diserang. 

3. Ketika orang-orang semakin mengasihi Kitab Suci. 

4. Ketika manusia dipimpin dari kesalahan menuju kebenaran. 

5. Ketika kasih kepada Allah dan manusia semakin bertambah. 

 

Dalam pembahasan pada bagian lebih lanjut, Edwards 

menyebutkan beberapa penjelasan mengenai mengapa orang 

menolak dan membesarkan kebangunan rohani tersebut. Yang jelas 

dalam buku ini Edwards berusaha melakukan pendekatan yang 

menyeluruh terhadap fenomena ini agar tidak terjadi kesalahan 

dalam penilaian. Untuk mengetahui lebih detail isi dari buku yang 

menarik ini, silahkan pembaca segera menghubungi penerbit 

Momentum untuk memperolehnya. 
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Pada bagian akhir dari buku ini diberikan satu bagian dari 

khotbah Edwards tentang penghakiman Allah terhadap mereka 

yang selalu menolak karya Allah dalam hidup mereka.  

 

 Buku ini sangat baik untuk dibaca bagi semua kalangan dan 

dapat dipakai sebagai panduan diskusi dalam berbicara mengenai 

antisipasi penilaian orang percaya terhadap fenomena kebangunan 

yang terjadi hari ini. Selamat membaca!  

 

 

Mariani Febriana Lere Dawa
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Judul asli : Reaching for the Invisible God 

  (Mencari Tuhan Yang Tidak Terlihat)   

Penulis :  Philip Yancey 

Alih Bahasa :  Esther S. Mandjani 

Penerbit :  Gospel Press - Batam 

 

 

Mencari Tuhan yang tidak terlihat harus disertai iman, yaitu 

suatu keyakinan bahwa Dia benar-benar ada, sehingga manusia 

bisa memiliki hubungan yang bersifat pribadi dengan Tuhan. 

Dalam pergumulan tentang pencarian akan Tuhan yang tidak 

tampak, manusia harus yakin bawa Allah itu sungguh ada dan 

nyata adanya. Dalam kenyataannya, banyak orang yang 

menyimpan dalam hatinya pertanyaan-pertanyaan yang mengusik 

kalbu, ketika mereka harus berhadapan dengan realita kehidupan. 

Pertanyaan-pertanyaan itu bisa bernada keragu-raguan, keberatan-

keberatan, bahkan bisa menggugat kepada Allah,  bila mereka mau 

mengungkapkannya secara jujur dan terbuka. 

 

Ya, kehidupan bersama Tuhan tidak selalu berjalan seperti 

perkiraan kita. Harapan-harapan muluk juga mulai bertabrakan 

dengan realitas tentang kelemahan pribadi dan kejutan-kejutan 

yang tidak diinginkan. Dan Tuhan yang katanya merindukan 

kedekatan dengan kita bisa saja tampak jauh, tidak terjangkau 

secara emosional. Apakah Tuhan sedang bermain petak umpet? 

Apa yang bisa kita harapkan dari-Nya? Hubungan dengan Tuhan 

yang tidak bisa kita lihat, dengar atau sentuh ini – bagaimana 

sebenarnya Ia bekerja? 

 

Kalau ada orang yang bergumul dengan pertanyaannya yang 

jujur yang biasanya segan untuk diungkapkan, buku ini sangat tepat 

dijadikan teman seperjalanan dalam perjalanan (Ziarah) spiritual 

menuju iman yang otentik, iman yang murni, dan iman yang sejati. 

Dimana iman yang demikian menunjukkan Tuhan yang 

sebagaimana adanya Dia, bukan seperti Dia dalam bayangan Anda. 
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Dimana tidak ada hal-hal tabu yang tidak bisa dibicarakan, 

termasuk di dalamnya keraguan intelektual, kepedihan, resiko, 

saat-saat sulit, keadaan yang membingungkan, misteri, paradoks 

kehidupan bahkan sampai hal-hal yang mengancam kepercayaan 

anda. Dari pertanyaan yang rumit, anda dibawa beralih kepada 

hubungan yang mendalam dan seimbang dengan Allah yang bisa 

dipercaya, dikasihi, dan diandalkan dalam kondisi dan realita 

kehidupan yang bagaimanapun. Yancey menggeser fokus anda dari 

pertanyaan-pertanyaan kepada Dia yang memberi DIRI-NYA 

sebagai jawaban. Tuhan yang mengundang Anda untuk mencari 

dan menemukan-Nya. 

 

Dimulai dari bab pertama : Kehausan – Kerinduan akan 

Allah: iman dimulai dengan relasi pribadi, sebagaimana dipahami 

bahwa kekristenan bukan ajaran (religion) namun lebih pada relasi 

(relationship); hingga bab terakhir : pengharapan untuk bergantung, 

bagaimana menjalani relasi tersebut dalam ketekunan untuk terus 

taat dan berserah dengan tulus kepada Tuhan yang mendidik anda 

dalam kasih yang kreatif. Yancey mengajak anda untuk menjawab 

berbagai pertanyaan/masalah seputar keragu-raguan dan kesulitan, 

iman yang berhasil, iman setiap hari, memahami Allah Bapa, 

memahami Yesus dan Roh Kudus, transformasi batin, gelora 

perasaan dan kehadiran Tuhan, tumbuh dewasa dalam iman, hidup 

yang ditebus dari buruk menjadi baik. Pokoknya, bersiaplah untuk 

mengalami tantangan-tantangan, perubahan paradigma tentang 

Tuhan, iman, penderitaan hingga imbalan berhubungan dengan 

Tuhan. Selamat berziarah, berjalan bersama Tuhan. 

 

 

Yohansen Chandra 
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