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“It takes many good deeds to build a good reputation,  
and only one bad one to lose it” 

—Benjamin Franklin 
 

“The worst thing that can happen to a man is to lose his money,  
the next worst his health, [and] the next worst his reputation” 

—Samuel Butler 
 

“It takes 20 years to build a reputation . . .  
and [only] five minutes to ruin it” 

—Warren Buffet 
 

 
PENDAHULUAN 

 
 Untuk memulai tulisan ini, saya akan menghadirkan dua buah 
kisah nyata yang dua-duanya terjadi di Thailand.  Kisah pertama 
bermula ketika Wallup Bhukkanasut bersama istri dan sahabat-
sahabatnya pergi berlibur ke Jepang November 2009.  Sebagai 
seseorang yang memiliki posisi tinggi dengan jabatan Executive 
Chairman dari Thai Airways dan pengusaha yang kaya, tentu saja 
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ia terbang dengan perusahaan penerbangan kebanggaan 
negaranya dan duduk di kursi first class.  Selesai berlibur, 
Bhukkanasut pulang kembali ke negaranya juga dengan maskapai 
yang sama.  Seperti kebanyakan orang kaya yang pergi wisata, ia 
dan istri pulang membawa banyak barang belanjaan yang tidak 
tanggung-tanggung jumlahnya, yaitu 30 koper bagasi dengan berat 
seluruhnya hampir 400 kilogram.  Karena tiket first class dia dan istri 
hanya dapat meng-cover bebas bea hingga 150 kilogram, 
Bhukkanasut mencari akal dan menyiasatinya dengan cara 
mengirimkan bagasi sisanya ke bagian lost and found, dengan 
maksud supaya ia tidak perlu membayar biaya kelebihan bagasinya 
yang setara dengan USD 5.600 (kira-kira Rp. 55 juta).  Namun, 
entah bagaimana, “kecerdikan” Bhukkanasut tercium oleh wartawan 
yang kemudian tanpa ampun mempublikasikan kecurangannya di 
media massa Thailand.  Akhirnya ia “mundur dari semua posisinya 
di Thai Airways sebagai bentuk tanggung jawab atas kasus 
kelebihan bagasi.”1  Dari peristiwa ini kita dapat melihat bahwa 
memiliki jabatan tinggi di dunia usaha tidak berarti seseorang dapat 
bertindak seenaknya; dunia usaha—bahkan perusahaan milik 
sendiri—seharusnya memiliki aturan-aturan yang jelas dan harus 
dipatuhi bersama, baik oleh bawahan maupun pimpinan. 

 
 Kisah kedua berkaitan dengan almarhum Michael Jackson 
yang malang melintang di dunia tarik suara dan musik pop pada 
tahun 1980-an dan 1990-an.  Pada masa itu Jackson sedang 
ngetop dan karena itu banyak perusahaan ingin memakai dia 
sebagai ikon produk mereka.  Salah satu perusahaan yang meng-
hire Jackson pada tahun 1992 adalah Pepsi Cola.  Sudah pasti 
Pepsi Cola membayar mahal kepadanya dengan tujuan supaya ia 
mengangkat ekuitas merek dan meningkatkan penjualan produk.  
Tetapi apa yang terjadi pada Agustus 1993 adalah sebaliknya.  
Waktu itu Jackson yang sedang melakukan pertunjukan di 
beberapa negara Asia ternyata gagal tampil di Bangkok, Thailand.  
Penyebabnya cuma satu: ia mengalami dehidrasi hebat alias 
kurang minum. Malangnya, kegagalan tampil Jackson itu 
dimanfaatkan oleh pesaing berat Pepsi Cola, yakni Coca Cola.  
Beberapa hari kemudian Coca Cola memasang iklan satu halaman 
di Bangkok Post; isinya cuma empat kata sederhana namun 
menyakitkan: “Dehydrated?  There’s Always Coke.”  Langsung saja 
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pimpinan Pepsi Cola yang mengamuk memecat Jackson.  Melalui 
contoh peristiwa tersebut, Hermawan Kartajaya, pendiri 
MarkPlus&Co, menyimpulkan demikian: “Toh, produk-produk yang 
merasa perlu menggunakan selebriti sebagai endorser tidak bisa 
sembarangan memilih selebriti. Jangan asal terkenal, tapi harus 
memiliki karakter yang sesuai dengan produknya, karena akan 
dipakai untuk mengangkat citra produk. Selain itu, [selebriti itu] 
harus punya citra positif.  Paling tidak bersih dari sensasi atau 
skandal.”2 

 
 Dari kedua kisah di atas, kita dapat memetik pelajaran 
sebagai berikut: Pertama, jangan main-main dengan yang namanya 
reputasi atau nama baik.  Seseorang yang memiliki jabatan penting 
atau seorang ikon produk harus betul-betul menjaga reputasi yang 
telah dibangun dengan amat sulit dan perlu waktu yang lama.  
Kedua, reputasi seseorang, entah itu presiden, direktur perusahaan, 
bintang film, atau pendeta, bisa jatuh atau hancur hanya karena 
satu keputusan yang salah, satu perbuatan amoral yang singkat, 
atau satu perkataan yang belakangan disesali seumur hidup.  
Ketiga, dalam sejarah dunia, sejarah Indonesia, atau sejarah gereja 
di Indonesia, telah terjadi pada banyak orang, yaitu ketika sudah 
merasa besar dan sukses, mereka mengabaikan yang namanya 
reputasi, dan akhirnya kemunduran, bahkan kehancuranlah, yang 
dituai.  Keempat, sekalipun dalam dunia sekular banyak yang korup 
dan amoral, tetapi perusahaan-perusahaan besar boleh dibilang 
“kejam” dan tanpa ampun ketika menegakkan aturan, disiplin, etika 
dan karakter usahanya.  Mereka tidak main-main dengan yang satu 
ini: Semua yang bekerja dan ada kaitannya dengan ikon 
perusahaan harus memiliki reputasi dan karakter yang baik, yang 
menjadi contoh, yang membawa citra yang positif, dan yang jauh 
dari skandal atau perilaku yang tidak sedap didengar.  Jikalau dunia 
usaha atau perusahaan umum (atau bisa juga: dunia politik dan 
kemasyarakatan) saja menerapkan atau memberlakukan ketentuan 
ketat seperti itu, bagaimana dengan lingkungan gereja, dunia 
pelayanan Kristen, atau lebih spesifiknya, dunia hamba Tuhan?  
Apakah hamba Tuhan menjadi ikon yang positif atau yang negatif? 
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 Nah, di sini susahnya bagi saya: Akhir-akhir kemana-mana 
saya sering ditanya atau, lebih tepatnya, dilapori mengenai adanya 
karakter atau perilaku yang negatif dari beberapa hamba Tuhan 
atau pendeta di berbagai tempat pelayanan dan denominasi.  
Beberapa orang sampai berkata sambil bertanya: “Kenapa sih 
orang itu; hamba Tuhan koq bisa seperti itu?”  Tidak dengan 
sukacita saya mendengar lontaran perkataan seperti itu (sebab 
saya juga adalah seorang hamba Tuhan), tetapi setelah saya 
renungkan, harus diakui apa yang dilihat oleh banyak orang tentang 
hamba Tuhan tertentu itu ada benarnya.  Memang di mana-mana 
kita dapat melihat pemimpin Kristen, pendeta gereja, pengurus 
organisasi, pengelola persekutuan, ketua lembaga dan seterusnya 
menjadi sorotan, baik yang berkenaan dengan masalah reputasi 
yang mulai merosot, masalah integritas perkataan (baca: suka 
berbohong), masalah keuangan, masalah infidelitas 
(perselingkuhan), masalah ajaran dan, last but not least, masalah 
kedudukan (misalnya, tidak bersedia dipensiunkan).  Belum lagi bila 
kita melihat begitu banyak organisasi gereja, persekutuan, lembaga 
Kristen lainnya atau bahkan sekolah teologi yang mengalami 
kekalutan dan perpecahan karena masalah hamba Tuhan yang 
berperilaku immoral di dalamnya.  Orang kembali bertanya: “Koq 
bisa, ya, Kristen jadi kayak gitu?” 

 
 Ketika memikirkan kembali pertanyaan orang tadi, saya jadi 
lebih tidak mengerti:  Bukankah zaman sekarang manusia 
bertambah modern dan gereja semakin canggih?  Bukankah juga 
banyak hamba Tuhan yang dapat melanjutkan studi ke jenjang 
pendidikan tertinggi (di mana banyak di antaranya yang bergelar 
doktor hasil studi, atau sebagian lagi hasil korespondensi) serta 
mempelajari segala metode pelayanan dan kepemimpinan yang 
terbaru dan menerapkannya di gereja?  Bukankah di sekitar kita 
khususnya di kota-kota besar banyak hamba Tuhan yang 
berkemampuan tinggi, sering mengisi seminar dengan metode 
penyampaian yang spektakular, sering menjadi pengamat amatiran 
untuk masalah politik, bisnis, ekonomi, bahkan ada yang merasa 
belum lengkap dengan gelar teologi sehingga perlu mengejar gelar 
di bidang bisnis atau manajemen (misalnya, gelar M.B.A. atau 
M.M.)?  Bukankah ada hamba Tuhan di gereja yang sedemikian 
terlibat dalam urusan bisnis anggotanya, ikut main saham di sana-
sini, terlibat sebagai “konsultan” perusahaan serta dapat 
menyelesaikan sengketa bisnis anggota jemaat, sampai-sampai 



ada orang yang kagum sekaligus heran: “Pendeta kita ini gembala, 
konsultan bisnis atau pengusaha, ya?”3  Bukankah cukup banyak 
pemimpin gereja, persekutuan atau lembaga Kristen yang 
berkarunia besar dapat berbicara dengan fasih, meyakinkan banyak 
orang sehingga persembahan terus mengalir, dan memiliki otak 
manajemen yang lihai? 

 
 Justru di sinilah terlihat keanehannya: Dunia semakin maju, 
hamba Tuhan semakin serba bisa dan mereka menguasai banyak 
cara untuk menjaring orang dan membangun gedung, tetapi 
masalah reputasi, karakter dan moralitas semakin menjadi-jadi.  
Sudah waktunya hal ini tidak boleh terus membingungkan orang 
Kristen.  Kita harus kembali kepada apa yang Alkitab ajarkan 
tentang apa artinya menjadi seorang hamba atau pelayan Tuhan.  
Karena itu mari kita perhatikan perkataan yang keras dari Tuhan 
Yesus ketika ia berbicara tentang bedanya pelayanan Kristen 
dengan pemerintahan dunia sekular: “Tetapi kamu tidaklah 
demikian . . . ” (Luk. 22:26).  Perkataan inilah yang melandasi inti 
pemikiran penulis, yaitu harus terdapat garis demarkasi atau garis 
perbedaan yang jelas antara pelayanan Kristen dan dunia sekular.  
Karena itu esensi firman Tuhan dan prinsip dasar iman Kristen 
harus mendasari dan mendahului segala kemampuan seseorang 
beradministrasi, kiat berorganisasi, teknik manajemen dan cara-
cara melayani.  Dalam artikel ini, saya secara sederhana akan 
memperlihatkan apa perbedaan antara hamba Tuhan yang sesuai 
dengan firman Tuhan dengan cara-cara yang dipraktikkan oleh 
dunia sekular.  Setelah itu kita akan melihat apa pengertian yang 
paling esensial mengenai hamba Tuhan sebagai pelayan Tuhan.  
Semuanya itu akan disoroti berdasarkan eksposisi yang tepat dari 
Lukas 22:24-27. 

 
HAMBA TUHAN DITUNTUT HARUS BERBEDA DENGAN 
PEMIMPIN DUNIA 

 
 Bila suatu hari nanti setiap pelayanan hamba Tuhan akan 
mendapatkan penilaian, sejujurnya kita lebih memilih penilaian itu 
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datang dari sisi mana: Dari sisi dunia ini atau sisi Tuhan?  Secara 
teoritis dan dalam bahasa rohani, semua hamba Tuhan akan 
menjawab: “Tentu saja penilaian dari perspektif Tuhan.”  Jawaban 
ini adalah jawaban yang baik dan benar; tetapi sekali lagi hanya 
secara teoritis dan idealis, karena dalam kenyataan pragmatis atau 
praktisnya, sayang sekali, banyak orang sadar atau tidak lebih 
memilih dan lebih mementingkan penilaian dari dunia dan tidak 
memperhatikan bahwa Tuhan bukan cuma ikut menilai pelayanan 
dan pekerjaan kita di dunia ini, tetapi Dialah satu-satunya penilai 
yang paling imparsial.  Tuhan yang empunya pelayanan ini, yang 
walaupun tidak terlihat, tetapi Dia secara komprehensif dan secretly 
menilai pelayanan kita.  Itulah sebabnya pokok yang paling esensial 
yang seharusnya terus-menerus diperhatikan oleh para hamba 
Tuhan adalah bahwa pelayanan dan kualitas kehidupan kita harus 
dinilai di hadapan Allah. 
 
 Karena itu baiklah kita merenungkan perkataan Tuhan Yesus 
di dalam Lukas 22:26: “Tetapi kamu tidaklah demikian.”  Demikian 
yang seperti apa?  Latar belakang perkataan yang keras tersebut 
adalah murid-murid-Nya sedang bertengkar memperebutkan 
kedudukan di dalam kerajaan sorga nanti.  Bila menyimak konteks 
Matius 20:20 (dan konteks pertengkaran Luk. 22:24) terlihat adanya 
keinginan kedua murid Yesus, yaitu Yohanes dan Yakobus, anak-
anak Zebedeus, untuk dapat duduk di samping kiri dan kanan 
Tuhan Yesus dalam kerajaan-Nya.4 Hal ini disusul dengan 
ketidaksenangan murid-murid lainnya terhadap kedua anak 
Zebedeus yang ambisius terhadap kedudukan itu.  Akhirnya, Tuhan 
Yesus mengajarkan soal kekuasaan dan arti pelayanan kepada 
semua murid-Nya, bukan hanya kedua anak Zebedeus itu saja. 
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mempertunjukkan persaingan argumentasi dan semangat untuk menyerang pihak 
lain secara verbal dengan tujuan untuk memperoleh posisi politis yang 
menguntungkan bagi diri sendiri. 



 Tuhan memulai dengan ayat 25: “Raja-raja bangsa-bangsa 
memerintah rakyat mereka.”  Istilah yang perlu diperhatikan di sini 
ialah kata “memerintah” (Yun. kurieuousin, yang berasal dari kata 
kurieuō, kurios, tuan atau Tuhan5).  Apabila diterjemahkan secara 
hurufiah berbunyi: “Raja-raja bangsa-bangsa menjadi Tuhan atau 
Tuan bagi rakyat yang dipimpinnya.”  Dari perspektif Tuhan Yesus, 
para penguasa dan pemimpin bangsa-bangsa pada waktu itu 
(Yunani dan Romawi) menerapkan pola dan sistem kepemimpinan 
sekular, sistem aristokrasi, sistem tirani, sistem dunia yang 
menjadikan seorang penguasa sebagai figur otoritarian dengan 
kedudukan sangat kuat.6  Dasar sistem dalam model pemerintahan 
ini adalah siapa yang memimpin, dia menjadi tuan (menjadi kurios), 
bahkan orang yang memimpin, misalnya raja, bisa dianggap 
sebagai dewa yang semua keputusan dan titahnya tidak dapat 
diganggu gugat oleh siapa pun, termasuk oleh rakyatnya.7 

 
 Sistem sekular Yunani dapat berkembang sedemikian rupa 
karena orang Yunani dengan filsafatnya yang kuat sangat dominan 
dalam mempelajari dan menerapkan retorika, praktik otoritas, dan 
persaingan argumentasi. Karena itu, jika hari ini orang ingin 
mempelajari filsafat, tidak bisa tidak harus mempelajari filsafat 
Yunani. Jika orang ingin mengetahui tentang retorika, tidak bisa 
tidak harus belajar model retorika Yunani. Praktik-praktik itu 
diberikan secara mendalam sekali di kalangan orang Yunani dan 
Romawi. Begitu kuatnya sistem tersebut sampai merambah ke 
semua sektor kehidupan, pemerintahan, kebangsawanan, dan 
dalam kehidupan rakyat biasa.  Semua orang bisa mempraktikkan 
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sistem tersebut asalkan ia mempunyai pikiran jernih, keahlian, 
kesanggupan, ilmu yang tinggi, dan mempunyai tujuan akhir 
(bahasa to the point-nya: ambisi), sehingga ia dianggap bisa 
memerintah. 

 
 Tetapi Tuhan Yesus mengatakan “Kamu tidaklah demikian” (It 
is not this way among you). Hal itu berarti sebagai hamba Tuhan 
kita tidak boleh melayani seperti sistem dunia atau sistem sekular 
Yunani yang membangun kekuasaan dengan cara-cara yang 
sangat liar, lalu dipraktikkan di dalam pelayanan Kristen. Sudah 
terlalu banyak kejadian berupa keributan karena perebutan 
kekuasaan dalam sinode, gereja atau lembaga Kristen lainnya.  Kita 
semua seharusnya ikut merasa malu akan hal ini karena nyatanya 
sistem dunia sekular telah “merasuki” sebagian hamba Tuhan atau 
pemimpin Kristen. 

 
 Namun ironisnya model hamba Tuhan yang demikianlah yang 
dicari oleh banyak gereja masa kini.  Secara tidak sadar banyak 
gereja juga mengutamakan atau menyenangi hamba Tuhan yang 
memiliki kapabilitas dan akseptabilitas seperti di atas.  Misalnya, 
dalam beberapa kesempatan berbicara dengan majelis atau aktivis 
gereja tertentu (yang sebagian adalah gereja yang sedang maju-
majunya), saya kadang-kadang diminta membantu mencarikan 
hamba Tuhan yang mereka (majelis atau aktivis itu) tentukan 
kriterianya.  Di antaranya ada yang berkata demikian: “Pak Daniel, 
tolong kenalkan pendeta yang mampu memajukan jemaat kami.  
Gereja kami tidak ada pemimpin yang kuat; kami mencari hamba 
Tuhan yang capable; yang punya ambisi untuk pertumbuhan 
gereja.”  Sebenarnya nyaris tidak ada yang salah pada kalimat 
tersebut. Bukankah hamba Tuhan yang dicari haruslah yang 
mampu atau memiliki kapabilitas yang baik. Tetapi hampir tidak ada 
atau jarang sekali ada yang mengatakan kepada saya: “Tolong 
carikan untuk gereja kami hamba Tuhan yang baik karakternya dan 
punya integritas.” Kalaupun ada yang mempergunakan istilah “baik,” 
ujung-ujungnya dalam deskripsi dan penjabaran mereka ternyata 
yang mereka maksudkan adalah hamba Tuhan yang itu tadi: yang 
mampu, yang kuat, yang capable. Yang mereka cari adalah strong 
leader dan bukan good leader. Strong leader bisa memajukan 
gereja, menumbuh-kembangkan gereja, memobilisasi jemaat dan 
yang penting hasilnya ada dan kelihatan. Secara pragmatis dan 
kegunaan mereka lebih cenderung memilih strong leader ketimbang 



good leader, sama seperti kekeliruan seorang pemuda/i yang 
cenderung memilih wanita yang cantik-kaya atau pria yang 
ganteng-pintar ketimbang memilih wanita/pria yang biasa saja tetapi 
berkarakter baik. 

 
 Hal yang sama terjadi di tingkat pemerintahan manapun di 
dunia.  Di Indonesia belakangan ini orang sering membicarakan 
tentang perlunya mencari pemimpin atau presiden yang kuat dan 
mampu, bukan seorang presiden yang lembek dan tidak mampu 
menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Sebagian orang mulai 
rindu untuk mendapatkan pemimpin mirip Soeharto, mantan 
presiden di masa Orde Baru yang sudah meninggal. Menurut 
mereka, kepemimpinan Soeharto dulu dianggap sebagai 
kepemimpinan yang kuat, tegas dan dapat menyelesaikan banyak 
masalah dalam negeri ini (dan mereka seolah tidak mau tahu 
bahwa Soeharto juga memiliki reputasi yang buruk dan cacat dalam 
penegakan HAM, memperkaya diri dan keluarga, dan sebagainya).  
Sekali lagi, ini adalah pikiran yang pragmatis sekali (persis seperti 
pemimpin RRT Deng Hsiao-ping yang pernah mengatakan: “Tidak 
peduli seekor kucing berbulu hitam atau putih, yang penting bisa 
menangkap tikus” atau “Tidak peduli naik ke Gunung Everest di 
Himalaya lewat pendakian utara atau selatan, yang penting sampai 
ke puncak.” Maka akhirnya RRT yang komunis menjadi lebih 
kapitalis ketimbang negara-negara Barat yang kapitalis).  Perkataan 
pragmatis di atas tercetus barangkali karena orang melihat dan 
menilai pemimpin negeri sekarang ini sebagai orang yang lemah; 
orangnya baik dan santun tetapi kepemimpinannya lembek. Jadi, 
inilah yang dicari orang: strong leader bagi bangsa dan negara ini.  
“Soeharto pemimpin yang kuat” memang ada benarnya, tetapi 
banyak orang sudah mulai lupa bahwa Soeharto bukan pemimpin 
yang baik; mantan presiden itu adalah pemimpin yang korup di 
mana melalui kiprahnya selama 32 tahun ia “berhasil” melestarikan 
suatu pemerintahan yang pejabat-pejabat dan kroni-kroninya kuat 
dalam membudidayakan iklim kolusi, korupsi dan nepotisme yang 
sampai hari ini masih sulit diberantas. 

 
 Pada saat saya pertama kali menyiapkan artikel, di tingkat 
dunia sedang terjadi pergolakan politik di beberapa negara Arab di 
Afrika Utara dan Jazirah Arab.  Yang pertama adalah revolusi Melati 
di Tunisia Januari 2011, yang berhasil menumbangkan diktator 
Presiden Zine al-Abidine Ben Ali yang sudah berkuasa 28 tahun 



hanya dalam waktu 29 hari saja.  Efek domino revolusi ini kemudian 
menular ke Mesir, yang juga berhasil menurunkan diktator Presiden 
Hosni Mubarak yang telah berkuasa 30 tahun hanya dalam waktu 
18 hari saja.  Kemudian revolusi mewabah ke beberapa negara 
seperti Yaman, Bahrain, Suriah, Aljazair, Oman dan Libia.  Khusus 
Libia, ternyata rakyat di sana sudah benar-benar muak dengan 
pemerintahan Kolonel Muammar Kadhafi yang telah memerintah 
sebagai diktator selama hampir 42 tahun.8 “Hebatnya” adalah 
Kadhafi sebenarnya tidak memiliki jabatan apapun dalam 
pemerintahan (karena itu ketika diminta turun, ia kira-kira 
menjawab: “Turun dari apa, wong saya tidak punya jabatan apa-
apa”), sebab di negara itu ada presiden dan perdana menterinya, 
tetapi tidak terkenal dan sekaligus tidak berkuasa.  Yang memiliki 
kuasa absolut di sana adalah Kadhafi sendirian dan ia menyebut 
dirinya pemimpin revolusioner dan bahkan “spiritual leader” yang 
infallible dan tidak dapat diganggu gugat persis seperti Ayatullah 
Rohullah Khomeini dan anaknya Ali Khameini di Iran.  Satu hal yang 
sama pada semua diktator di atas adalah mereka semua tidak tahu 
kapan harus menyerahkan kekuasaannya, dan rakyat yang sudah 
muak dengan pemimpin seperti itu ramai-ramai melangsungkan 
upaya penurunan para pemimpin yang tidak tahu kapan harus turun 
itu. 

 
 Ketika saya sharing-kan hal di atas kepada beberapa orang 
dalam sebuah percakapan (yaitu bahwa Mubarak berkuasa 30 
tahun, Soeharto 32 tahun, Mao Tse Tung 34 tahun, Fidel Castro 35 
tahun dan Kadhafi 42 tahun), ada seseorang yang langsung 
nyeletuk: “Wah, mereka semua masih kalah dengan pendeta A [ia 
menyebut nama seseorang yang kondang di Indonesia] yang sudah 
“memerintah” di gereja 47 tahun dan pendeta B [juga ia sebut nama 
seseorang yang terkenal di negara ini] yang sudah melayani 51 
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 Menurut T. Kuncahyono, filosofi Kadhafi dapat disamakan dengan Niccolo 
Machiavelli (1469-1527) yang mengajarkan supaya tercapainya sebuah tujuan 
manusia pemimpin boleh-boleh saja menghalalkan segala cara.  Bagi Machiavelli, 
pemimpin atau “penguasa hanya boleh mengenal satu tujuan, yakni 
mempertahankan dan memperbesar kekuasaannya.  Demi tujuan itu, penguasa 
boleh melakukan tindakan apa saja. . . .  Demi tujuan itu, sang penguasa jangan 
mau dihambat oleh norma-norma moral.  Seperlunya ia harus bersikap kejam, 
tidak takut berbohong, bersedia membunuh, dan jangan merasa terikat pada janji 
atau ikatan utang budi” (“Kadhafi: Hidup dan Mati,” Kompas 235 [28 Februari 
2011] 9). 



tahun dan tidak ada pengganti karena dia juga tidak tahu kapan 
harus turun. Dua pendeta itu mirip Kadhafi Pak; dua-duanya 
menyebut dirinya spiritual leader.  Di gereja keduanya ada banyak 
rekan pendeta yang menjabat ini-itu, tetapi mereka semua posisinya 
inferior dan tidak berkuasa sama sekali.  Yang berkuasa dengan 
absolut ya spiritual leader itu; bahkan majelis dan penatuanya pun 
tidak berani melawan mereka, apalagi meminta mereka turun.”  
Memang ternyata cukup banyak pendeta di gereja injili atau 
karismatik yang sudah rada pikun, sering salah ngomong dan rada 
nge-hang (dementia) dalam segala sesuatu tetapi tetap tidak mau 
lengser. Bahkan sebagian dari mereka belakangan ini malah 
mengabaikan reputasi mereka sendiri melalui macam-macam 
perilaku yang immoral sehingga jemaat yang paling awam pun tahu 
bahwa pendeta mereka korup, haus kekuasaan, suka berbohong, 
materialistis dan tamak (sampai-sampai seorang majelis pernah 
berkata kepada saya tentang pendetanya: “Saya tidak habis pikir, 
kenapa ya hamba Tuhan ketamakannya terhadap uang jauh 
melampaui kita-kita ini yang businessmen”).  Kira-kira legacy apa 
yang akan mereka wariskan kepada generasi hamba Tuhan 
mendatang?  Kita semua sudah tahu apa jawabannya. 

 
 

HAMBA TUHAN HARUS MELAYANI PADA POSISI DIAKONOS 
 

 Tuhan Yesus berkata: “Yang terbesar di antara kamu 
hendaklah menjadi sebagai yang paling muda” (Luk. 22:26; bdk. 
terjemahan Mat. 20:26: “Hendaklah ia menjadi pelayan”).9  Kalimat 
tersebut kemudian diteruskan dengan perkataan “pemimpin sebagai 
pelayan.” Dalam bahasa Yunani istilah “pemimpin” adalah 
“hegoumenos,” yang artinya “one over the others,” seseorang yang 
ada di atas orang lain.  Sebaliknya istilah “pelayan” adalah 
“diakonos,” seseorang yang melayani di meja bagi tuannya.  Ini 
menunjukkan bahwa pelayan tidak berada di tempat yang 
terhormat; ia berada pada posisi “humble capacity,” berada di dalam 
kedudukan yang lebih rendah.  Jadi hegoumenos lebih tinggi dari 

                                                 
9
 Hal ini sesuai dengan tafsiran Marshall (Luke 813) yang mengatakan: “ . . . the 
youngest [are the ones] who perform the lowliest service.”  Perlu diperhatikan di 
sini bahwa Tuhan Yesus tidak mengatakan “jangan ada pemimpin di antara 
kamu”; yang Ia tekankan adalah pemimpin harus menjadi pelayan atau pemimpin 
haruslah seseorang yang orientasi dan motivasi kepemimpinannya adalah 
melayani, bukan dilayani (bdk. Mrk. 10:45). 



diakonos.  Tetapi bagaimana mungkin seseorang yang berada pada 
posisi hegoumenos bisa menjadi diakonos? Kalimat yang 
diucapkan oleh Tuhan Yesus itu pasti mengundang senyuman sinis 
dan gelengan kepala dari banyak orang pada waktu itu, termasuk 
pada masa kini dari sebagian pemimpin, pendeta atau gembala 
sidang yang sangat mementingkan power, prestige dan authority.  
Bagi mereka hal itu adalah sebuah mission impossible, sebuah 
ketidakmungkinan untuk dijalankan dalam praktik hidup yang nyata 
di dunia pascamodern sekarang ini. 

 
 Namun di sinilah keunikan pengajaran Kristus: Ia 
menegaskan bahwa hanya di dalam sistem kekristenan seseorang 
bisa dan harus mempraktikkan rumusan tersebut, yaitu pemimpin 
sebagai pelayan (the leader as servant atau servant leader).  
Kepemimpinan Kristen harus dimulai oleh seseorang yang berani 
dan sekaligus mau dan dapat merendahkan diri sedemikian rupa 
sehingga posisinya seolah-olah lebih rendah dari orang yang 
dilayani. Karena itu pada ayat 27 Kristus mengatakan: “Sebab 
siapakah yang lebih besar: yang duduk makan, atau yang 
melayani?  Bukankah dia yang duduk makan?  Tetapi Aku ada di 
tengah-tengah kamu sebagai pelayan.”  Pada poin inilah saya rasa 
Kristus telah mengajarkan satu hal yang paling sulit yang kita 
semua harus lakukan, yaitu supaya semua hamba Tuhan mengerti 
tentang arti dari pelayanan itu sendiri, dan supaya kita tidak salah 
arah, tidak salah melayani, tidak melakukan sesuatu dengan cara 
politik, dengan sistem dunia untuk mencapai tujuan tertentu. 

 
 “Aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan,” demikian 
kata Kristus.  Apa artinya?  Artinya, tidak lain Dia menjadi model, 
contoh dan teladan bagi semua hamba Tuhan.  Artinya, meskipun 
kita tidak mungkin menjadi sama seperti Kristus, tetapi kita didorong 
untuk menjadi serupa dengan Dia, yaitu dalam hal meneladani Dia 
dalam melakukan hal-hal yang baik. Maka, dalam konteks 
pelayanan Kristen, ukuran atau patokan yang ditinggalkan Kristus 
bagi kita adalah keteladanan karakter-Nya, bukan praktik otoritas-
Nya.  Karena itu, sama seperti itu ukuran bagi seorang pelayan 
Tuhan adalah karakter, bukan otoritas, kemampuan 
berargumentasi, kefasihan berbicara, atau daya kerja otaknya.  
Karena itu juga, menurut firman Tuhan, pada saat berjumpa dengan 
Tuhan nanti, sambutan Tuhan kepada setiap pelayan-Nya adalah: 
“Hai, hamba-Ku yang baik dan setia.”  Istilah “baik” di sini jelas 



berkaitan dengan karakter, tabiat, kualitas yang tidak bisa 
digantikan dengan kekuasaan, posisi, jabatan dan praktik otoritas 
apa pun. 

 
 Patokan karakter10 yang baik inilah yang cenderung mulai 
diabaikan oleh sebagian gereja dan hamba Tuhan.  Sebaliknya 
orang sekular justru terkadang memperhatikan pentingnya ukuran 
karakter yang baik itu.  Pada saat menulis kembali artikel ini, saya 
membaca sebuah buku yang ditulis oleh James K. Van Fleet,11 
seorang pakar teknik motivasi manajerial dari kalangan sekular.  Di 
dalam buku itu, sesuai dengan judulnya, Fleet memaparkan 22 
macam kesalahan yang pernah dilakukan oleh manajer di banyak 
perusahaan. Salah satu kesalahan yang disorot olehnya adalah 
adanya kecenderungan manajer yang mempergunakan posisinya 
untuk keuntungan pribadi (Using Your Management Position for 
Personal Gain).12 Menurutnya, kesalahan ini adalah kesalahan yang 
fatal karena berkaitan dengan ketidakpercayaan (misalnya, dari 
bawahan) dan berhubungan dengan sikap seseorang yang tidak 
jujur. Menarik sekali untuk disimak: Orang dari kalangan dunia 
usaha saja memiliki standar karakter yang ketat seperti ini, apalagi 
kita yang melayani Tuhan, seharusnya lebih dari itu. 

 
 Dalam kaitan topik di atas, suatu kali saya ditanya oleh 
beberapa orang aktivis gereja mengenai perilaku dan karakter 
beberapa hamba Tuhan yang melayani di gereja tetapi juga 
melayani di institusi lain secara fulltime dua-duanya, atau hamba 
Tuhan yang melayani fulltime di gereja tetapi juga mempunyai 
bisnis tertentu; demikian juga, masih menurut mereka, ada hamba 
Tuhan yang mempunyai tempat pelayanan ganda, yakni di Amerika 
Serikat dan juga di Indonesia, baik yang berasal dari kalangan injili 
atau karismatik. Kalau dikatakan fulltime berarti mereka menerima 
honorarium atau remunerasi dari dua lembaga yang dilayani; kalau 
berbisnis berarti mereka mendapatkan honorarium dan keuntungan 
dari bisnisnya.  Yang sering dipertanyakan oleh orang awam adalah 
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 Menurut G. Ogden, “Servant leaders base their authority on character, not the 
position they occupy” (“Servant Leadership” dalam Leadership Handbooks of 
Practical Theology: Volume 3: Leadership & Administration [ed. J. D. Berkley; 
Grand Rapids: Baker, 1994] 151). 
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 The 22 Biggest Mistakes Managers Make and How to Correct Them (West 
Nyack: Parker, 1982). 
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 Ibid. 99 dst. 



apakah cara melayani seperti ini (khususnya dalam pengertian “for 
personal gain” yang “bisa begini–bisa begitu”) sesuai dengan 
karakter dan etika Kristen yang sehat.  Biasanya, ketika orang 
awam bertanya seperti itu, saya cuma bisa geleng-geleng kepala.  
Memang sepintas orang bisa saja berdalih: Apa salahnya hamba 
Tuhan menerima dua macam honorarium untuk dua macam 
tanggung jawab yang dikerjakannya secara penuh waktu?  
Bukankah ada direktur atau manajer di perusahaan-perusahaan 
juga melakukan hal yang sama? (Misalnya, walikota Michael 
Bloomberg di kota New York fulltime sebagai walikota dan 
mempunyai bisnis sendiri; tetapi Bloomberg memutuskan hanya 
mau menerima honorarium $ 1 [satu dollar] saja per bulan.  Apa ada 
di zaman sekarang ini pendeta yang minta digaji satu dollar saja per 
bulan?).  Bagi saya argumen itu boleh-boleh saja, tetapi kita harus 
tahu bahwa pejabat publik dunia sekular saja (misalnya, menteri 
negara atau gubernur di seluruh dunia) bersikap transparan 
terhadap pemberian yang mereka terima selama masa dinas dan 
semua itu diatur dengan ketentuan yang jelas, yaitu tidak boleh 
menerima pemberian lain (seperti dari perusahaan atau institusi 
mana saja) dan kekayaan mereka harus dilaporkan sebelum-
selama-sesudah mereka menduduki sebuah jabatan.  Kalau pejabat 
publik sekular saja etika pertanggungjawaban keuangannya jelas, 
apalagi hamba Tuhan?  Jadi, legacy pelayanan seperti apa yang 

ingin ditinggalkan oleh sebagian pendeta (yang bisa ke sinibisa 
ke situ) itu untuk generasi hamba Tuhan di masa mendatang jikalau 
orientasi dan motivasi pelayanannya demikian? Biarlah sejarah 
gereja yang menilai kiprah kita semua. 

 
 

PENUTUP 
 

 Sebenarnya yang menjadi dasar ide bagi artikel ini adalah 
pengamatan pribadi penulis selama terjun dalam pelayanan 
purnawaktu kira-kira selama 27 tahun, yaitu karena adanya corak 
dan kebiasaan di antara hamba Tuhan di gereja, sekolah teologi 
dan lembaga lainnya yang menurut penulis telah diliputi oleh tiga 
hal ini: pertama, penerapan pola-pola sekular dalam pelayanan 
sehingga pelayanan menjadi semacam profesi dan hamba Tuhan 
(jikalau tidak menjadi boss ia akan) menjadi semacam pegawai.  
Maksudnya, terlalu banyak pola yang secara sadar atau tidak 
terambil atau teresap dari dunia politik, perdagangan, bisnis, atau 



trik ekonomi, dan ini yang lebih mendominasi pola pikiran hamba 
Tuhan tertentu.  Hal ini terlihat pada segi prinsip yang mereka anut, 
kebiasaan-kebiasaan yang mereka jalani serta pola tindakan yang 
mereka ambil. 

 
 Kedua, cukup banyak pendeta dan pemimpin yang menjadi 
batu sandungan bagi jemaat atau bahkan orang dunia bukan 
karena tidak atau kurang bisa memimpin, melainkan karena 
masalah karakter yang buruk, tabiat yang korup, etika yang 
bengkok, atau integritas yang dipertanyakan.  Biasanya untuk 
urusan yang satu ini banyak rekan kerja atau anggota jemaat dari 
sang pemimpin tidak atau kurang berani menegur atau 
mengingatkan, berhubung kemampuan bersilat lidah, kemampuan 
berkelit dan kharisma sang pendeta sedemikian menonjol sehingga 
semua orang cenderung menutup sebelah mata atau kedua 
matanya.  Sedangkan rekan kerja atau anggota majelis jemaat yang 
berani-beranian melakukan teguran umumnya harus terpaksa 
mengalami penolakan, “pensiun” yang prematur, tidak 
dipromosikan, mengalami proses marginalisasi, atau, paling sedikit, 
dipersona-non-gratakan. 

 
 Ketiga, terdapat pola kepemimpinan tertentu yang secara 
sadar atau tidak terlalu dipengaruhi oleh kultur atau budaya tertentu 
sehingga prinsip dan esensi kekristenannya menjadi tertutup atau 
dikalahkan oleh budaya tersebut.  Hal ini dapat terlihat, misalnya, 
pada sebagian pendeta yang menerapkan pola kepemimpinan 
berdasarkan budaya atau kiat sukses yang berasal dari Timur 
maupun Barat. Pola budaya dan keberhasilan yang berasal dari 
Barat misalnya terlihat pada penerapan praktik sekular seperti 
penerapan pola Alexander Agung, pola Napoleon, atau, yang lebih 
modern, pola pengembangan kepribadian ala Dale Carnegie, John 
Robert Powers, pola futurolog dan manajemen model Alvin Toffler, 
John Naisbitt, Stephen Covey, dan seterusnya (semua pola modern 
tersebut bukan tidak ada hal yang positif di dalamnya). Praktik Barat 
yang berasal dari kalangan Kristen misalnya Norman Vincent Peale, 
Morris Cerullo, Robert Tilton, Larry Lea, Benny Hinn, Peter Wagner, 
John Wimber, dan sebagainya.  Sedangkan yang berasal dari 
budaya Timur, secara sadar atau tidak, ada pemimpin Kristen yang 
terobsesi dengan strategi argumentasi, taktik perang, cerita 
keberhasilan, atau filsafat dari Kong Hu Cu, Sun Tzu, Lao Tse, 
Kejawen, Mahabarata, Mataram, dan sebagainya.  Bahkan ada pula 



yang menerapkan taktik dan trik yang terdapat dalam cerita “Sam 
Kok” (Zhuge Liang, Liu Bei, Caocao, dsb.) yang sudah populer 
sejak dahulu kala.  Semua yang penulis sebut tersebut memang 
sulit dibuktikan secara faktual satu per satu, namun realitanya dapat 
dirasakan di mana-mana. 

 
 Bagi saya, apa yang terjadi pada sebagian hamba Tuhan 
dengan reputasi seperti itu adalah sebuah gejala yang mengarah 
pada sebuah persoalan serius yang akan dihadapi gereja-gereja di 
kemudian hari, yaitu sebuah persoalan yang akan melahirkan krisis 
multidimensional dalam pelayanan. Coba bayangkan: Apa jadinya 
jemaat atau generasi Kristen di masa mendatang bila hari ini 
mereka terus menerus dilayani oleh pendeta atau gembala yang 
menganggap pelayanan hanya sekadar profesi?  Apabila jemaat 
umum atau majelis tidak mampu melihat penyimpangan ini, apa 
jadinya gereja di masa mendatang?  Jikalau demikian, apakah ada 
hari depan yang baik bagi gereja dan kekristenan di Indonesia 
sekarang ini? Sebagai orang percaya kita selalu harus secara 
beriman dan positif berharap kepada kuasa kepemimpinan Roh 
Tuhan dan firman-Nya. Maka dengan beban itulah tulisan ini 
dihadirkan dalam bentuknya yang sesederhana mungkin dan 
dengan sebuah pengharapan yang tulus di hadapan Tuhan, yaitu 
semoga kiranya terjadi perubahan dalam pola pelayanan para 
hamba Tuhan mengarah pada pola pelayanan yang alkitabiah.  
Karena itu perkataan N. Geldenhuys di akhir tulisan ini patut kita 
renungkan bersama: “Leadership should not be regarded as a 
means of enjoying special privileges over others, but as a specially 
responsible form of service to be rendered in deep humility before 
God.”13 
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Luke 562. 


