
PENATUA DI ERA TRANSISI  
  

Panggilan Menjadi Penatua  

Mencari Penatua hari ini bukan pekerjaan mudah. Hal itu terjadi di mana pun. 
Anggota jemaat yang terpilih mengemban panggilan mulia itu kerap mengemukakan 
keberatan-keberatannya. Mari kita lihat tradisi yang terjadi dalam pemilihan penatua 
yang biasa terjadi:  

1. Menjadi penatua artinya meluangkan waktu untuk terlibat dalam karya pelayanan 
gerejawi. Padahal setiap  orang  punya  waktu  yang  sama  sehari,  24  jam sama rata 
untuk setiap orang. Memberikan diri menjadi penatua berarti kesiapan untuk 
membagi waktu, pikiran, dan perhatian, untuk keluarga, pekerjaan, dan pelayanan 
gerejawi.  
2. Menjadi penatua biasanya ditambahi harapan - jika bukan tuntutan - harus bisa ini 

dan bisa itu, mereka harus menambah kemampuan mereka, dan biasanya bukan sekadar kemampuan 
dalam arti keterampilan berpelayanan dan berorganisasi. Mereka yang biasanya cukup duduk di bangku 
anggota jemaat, menikmati ibadah, kini harus menjadi penyelenggara dan bertanggung jawab atasnya. 
Bukan hanya atas ibadah saja, tetapi juga untuk kehidupan bergereja pada umumnya.  

3. Bukan hanya kemampuan praktis gerejawi, yang kerap menjadi lebih berarti dalam pelayanan adalah 
mengembangkan kemampuan hati. Penatua adalah orang yang yang diharapkan bisa mempunyai range 
perasaan yang luas, sabar, jujur, tulus, dan siap meletakkan diri sebagai pelayan.  

4. Menjadi penatua adalah menjadi orang yang kreatif. Sadar kondisi gereja sekaligus sadar perubahan 
masyarakat, sehingga pelayanan bisa kontekstual dengan kebutuhan jemaat dan masyarakat. Siap terus 
berinovasi  supaya pelayanan bisa sungguh-sungguh bermakna.  

5. Menjadi penatua berarti siap berkomitmen dengan panggilan. Siap mengawali, siap menjalankan prosesnya, 
hingga akhir dengan tetap setia pada komitmen tersebut.  

Lima hal itu saja sudah bisa membuat kita mengelus dada, sembari membatin, “Jika boleh jujur, yang bisa 
begitu, cuma malaikat!” Maka tidak jarang, banyak orang ketika dipilih menjadi penatua lantas merasa tidak 
mampu - meskipun ada juga yang sangat percaya diri. Namun kesadaran bahwa perasaan demikian jika dilihat 
dari sisi yang lebih positif, sebenarnya adalah bentuk kerendahan hati, dan itulah modal pertama seorang 
penatua. Hanya dengan menjadi rendah hati, maka kita siap melayani. Hanya dengan menjadi rendah hati, kita 
selalu merasa bahwa kita saling membutuhkan satu dengan yang lain, kita menjadi menghargai kehadiran 
orang lain di sekitar kita. Hanya dengan rendah hati, kita merasa bahwa penatua bukanlah profesi tetapi 
panggilan, dan jika ada kebaikan yang muncul dari pelayanan yang kita lakukan kita tidak merasa arogan. Dan 
yang terpenting, hanya dengan rendah hati, kita selalu membutuhkan Tuhan. Bukankah peneguhan penatua 
sebenarnya adalah peneguhan hati untuk berserah melakukan karya Allah?  

Namun tentu saja bukan berarti lantas kita merasa cukup rendah hati saja lalu semua selesai. Kerendahan hati 
mengantar kita untuk memiliki keinginan terus belajar, sekaligus sadar bahwa apa yang kita lakukan, kita 
lakukan demi terwujudnya tanda Kehadiran Allah di dunia. Kita menjadi rekan Kristus untuk menghadirkan 
kebaikan di dunia yang diciptakan dan dipelihara-Nya. Keren-dahan hati adalah pintu menuju kesediaan untuk 
terus dibangun oleh Tuhan - melalui jalan yang mudah dan susah, melalui suka cita dan kadang juga rasa sakit, 
melalui keberhasilan dan kegagalan – hingga pelayanan kita utuh (Mat 5: 48). Niebuhr, seorang tokoh Kristen 
Amerika abad 20, seiring dengan teologi kerja Calvin, menyatakan bahwa kita dipanggil menjadi rekan kerja 
Allah yang bertanggung jawab. Apa yang lebih indah daripada menjadi rekan kerja bagi karya Allah di dunia?  

Era Transisi: Struktur menuju Profesionalitas Pelayanan  

Dunia hari ini menuju sebuah masa yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya, informasi – termasuk hal-
hal teologis – tidak hanya kita dapatkan di gereja. Teknologi menyediakan berbagai macam hal yang 
memudahkan kehidupan kita hari ini. Globalisasi telah merambah hingga ke urat nadi kehidupan. Gereja tidak 
lagi menjadi episentrum perjumpaan manusia di ruang publik, hari ini ruang publik terjadi di lingkup pekerjaan 
dan profesi, di mall dan pasar rakyat, di taman, di mana-mana, bahkan di dunia maya. Kita tidak bisa 
menampik bahwa dunia sedang bertransisi. Ketidaksadaran akan transisi ini akan membuat kita gagap dalam 
bersikap. Kegagapan ini terjadi paling  tidak dalam dua kutub ekstrim, menolak sama sekali – yang dikritik oleh 
Ayu Utami sebagai kita hidup di jaman postmodern tetapi cara beriman kita masih seperti abad pertengahan – 
atau menerima sama sekali – penyerahan total. Di mana gereja dan pelayanan kita? Mungkin dalam tarik 
menarik kedua kutub tersebut.  

Namun satu hal yang kadang tidak sadari adalah pelayanan kita kerap kali berorientasi pada struktur atau 

Pdt. Abdiel Bopha D.  



model. Dampaknya adalah panggilan penatua lantas menjadi panggilan yang sekadar teknis: harus 
menyelenggarakan ibadah-ibadah, harus rapat, harus menjalankan komisi-komisi yang sudah ada. Kita mengisi 
struktur yang selama ini ada: ibadah berpusat di gereja, komisi-komisi gerejawi berjalan sesuai dengan juknis-
nya, tugas penatua dilakukan berdasarkan struktur yang ada. Mungkin sekali, panggilan penatua menjadi 
berat, karena ketidaksadaran kita pada transisi ini. Secara teologis, hal ini bisa jadi karena pandangan trinitaris 
kita – sama seperti Calvin – berpusat pada Bapa, sehingga proyeksi hidup berpelayanan kita adalah pada 
Kerajaan Allah yang terpusat dan terstruktur.  

Tentu saja hal yang demikian baik, tetapi juga perlu menimbang hal lain, masa transisi ini membutuhkan kita 
untuk melihat dua sisi trinitaris yang lain: Kristus yang berkarya di tengah dunia dan Roh Kudus yang dinamis 
menggerakkan, menghibur, dan menyemangati; mengimbangi penekanan kita selama ini kepada Bapa. Maka 
selain melihat pada struktur, kita perlu mempertimbangkan sisi lain: profesionalitas pelayanan. Penatua bukan 
profesi tetapi panggilan, tetapi panggilan pun penting dilakukan dengan profesional. Yang dimaksud dengan 
profesionalitas di sini bukan bekerja sesuai juknisnya, itu iya, tapi lebih jauh berorientasi pada profesi di tengah 
transisi.  

Maka beberapa hal berikut ini nampaknya penting untuk dipertimbangkan:  

1. Menggeser pusat peribadahan bukan di gereja menuju keluarga. Selama ini penatua adalah tugas panggilan 
yang mengarah pada kehidupan gerejawi yang dilaksanakan di gereja. Jika mengingat surat Paulus kepada 
Jemaat di Roma, ibadah yang sejati adalah hidup setiap hari (Rm 12: 1-2), seiring dengan yang dikatakan 
Yesus, bahwa menjadi pengikut Kristus bukan sekadar tentang menyuarakan “Tuhan! Tuhan!” tetapi setia 
melakukan kehendak Bapa (Mat 7: 21). Ini berarti bahwa gereja tetap menjadi simbol kehidupan 
Kekristenan, tetapi aktivitas kehidupan Kristen justru ditumbuhkan di keluarga-keluarga. Panggilan penatua 
sebagai penatalayan (steward) kehidupan gereja tetap berjalan, tetapi lebih daripada itu, penatua adalah 
yang mendampingi keluarga-keluarga bertumbuh, paling sedikit keluarganya sendiri dan berlanjut ke 
keluarga-keluarga jemaat. Perhatian bukan terutama pada sistem, tetapi pada manusia dan relasi antar 
manusia. Ibadah-ibadah dilakukan di keluarga, tapi jangan membayangkan ibadah liturgis seperti di gereja, 
tetapi paling tidak ada waktu berdoa bersama dan berbicara antar anggota keluarga.  

2. Pelayanan penatua dilakukan bukan pertama-tama sebagai upaya mengisi struktur gerejawi, tetapi struktur 
gerejawi diisi berdasarkan kemampuan para penatua. Jika selama ini program gerejawi adalah menjalankan 
tugas sesuai tanggung jawab yang diemban oleh komisi dan penangung jawab program, maka perlu 
dipertimbangkan program dilakukan berdasarkan kemampuan orang-orang yang ada di dalamnya. 
Contohnya adalah jika ada penatua yang berprofesi sebagai advokat di gereja, maka dia bisa diarahkan 
untuk mendampingi keluarga-keluarga yang memiliki masalah terkait hukum; jika ada penatua yang 
memiliki memiliki passion di bidang ekonomi, maka diadakan FGD-FGD (focus group discussion) bersama 
anggota jemaat yang membutuhkan pendampingan di bidang usaha. Jika passion-nya pendidikan maka dia 
melayani di pendidikan. Tidak perlu  mengubah struktur  gerejawi, tetapi mengubah sistem pengisian 
personil dalam komisi tersebut berorientasi pada profesi dan passion.  

3. Pelayanan membutuhkan totalitas, tetapi totalitas ini tidak dimaknai sebagai harus mengerjakan semuanya, 
tetapi berpindah pada networking relasional. Gereja tidak akan mampu melakukan semuanya sendiri, kita 
menyadari itu, gereja membutuhkan yang lain. Maka kemampuan berelasi menjadi kemampuan penting 
yang perlu dilatih, ditumbuhkembangkan dalam diri penatua – dan anggota jemaat yang lain. Tidak berarti 
bahwa setiap orang harus belajar public relation tentu saja, tetapi pengembangan hubungan ekumene yang 
sesuai dengan sistem kehidupan masyarakat dan bergereja lebih mendapatkan prioritas. Demikian juga 
dengan kelebihan yang dimiliki oleh gereja, kelebihan kita bukan pertama-tama sekadar untuk kemajuan 
gerejanya, tetapi untuk mendukung perkembangan kehidupan kemanusiaan.  

Tentu saja bisa ditambahkan poin-poin lain, tapi konon semakin banyak poin semakin dilupakan dalam praktik, 
ketiga hal tersebut paling tidak bisa dipertimbangkan dalam pelayanan penatua di era transisi ini. Bukankah 
pelayanan profesional berarti melayani sesuai profesi, bertumbuh sesuai profesi dan passion. Jika jalan 
pelayanan sesuai dengan jalan hati, pelayanan rasanya tidak akan menjadi beban, tetapi panggilan menjadi 
Rekan Kerja Tuhan sungguh-sungguh dirasakan  sebagai  berkat.  Selamat  memasuki  pelayanan  sebagai  
penatua periode 2018-2021 bagi para penatua yang diteguhkan tahun ini. 
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