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Pengantar

Seseorang yang terpanggil dan diproses untuk menjadi
seorang penatua pada hakikatnya dia sedang mengemban suatu
“panggilan spiritual” (rohani). Sebab dalam mengemban tugas
sebagai seorang penatua, seseorang dipercaya untuk secara for-
mal melaksanakan tugas panggilan sebagai hamba Tuhan yang
melayani jemaat. Pelayanan seorang penatua tidak bersifat indi-
vidual, tetapi dilaksanakan bersama-sama dengan para penatua
yang lain dan pendeta. Karena itu syarat utama untuk
melaksanakan jabatan penatua adalah mengutamakan kualitas
rohani yang baik dan dapat diteladani, serta mampu bekerja sa-
ma dengan para penatua dan pendeta.

Faktor-faktor utama untuk mengemban tugas dan pela-
yanan seorang penatua adalah kesediaan untuk menyisihkan
waktu secara khusus bagi seluruh pelayanan gerejawi, pola ber-
pikir yang konseptual spiritual dan visioner, keikhlasan untuk
membagi ide/gagasan, dan juga kemampuan untuk menerima
perbedaan (tidak memaksakan kehendak), bertanggungjawab
penuh terhadap pelaksanaan seluruh pelayanan kebaktian dan
program-program pelayanan gerejawi, mengawasi pengajaran
dan perkembangan pemikiran teologis dalam kehidupan jemaat
agar tetap sesuai dengan firman Tuhan dan pengajaran gereja,
kesediaan untuk terus belajar, dibina, dan diperlengkapi menurut
pengajaran firman Tuhan dan Tata Gereja GKI.

Booklet ini disusun untuk memperlengkapi wawasan pe-
natua, memahami tugas dan fungsinya yang berakar dari tradisi
Calvinis dan bermuara pada pembangunan umat. Dengan mem-
baca booklet ini diharapkan, para penatua mengerti sejarah ha-
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dirnya jabatan gerejawi yang disebut Penatua, apa saja tuntutan
yang dihadapi dalam jabatan tersebut sehingga motivasi untuk
terus belajar dan mengembangkan diri semakin terbentuk demi
pelayanan yang lebih baik.

Soli Deo Gloria.

Cibubur, 22 Juni 2019

Pnt. Meida E. Andel
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Calvin dan Calvinis

Calvinisme (Calvinis) adalah sebuah sistem teologis dan
pendekatan kepada kehidupan Kristen yang menekankan kedau-
latan pemerintahan Allah atas segala sesuatu. Gerakan ini di-
namai sesuai dengan nama reformator gereja dari Perancis Yo-
hanes Calvin, dan merupakan varian dari Kekristenan Protestan
yang disebut sebagai tradisi Hervormd, iman Hervormd, atau
teologi Hervormd.

Tradisi Hervormd dikembangkan oleh teolog-teolog sep-
erti Martin Bucer, Heinrich Bullinger, Peter Martyr Vermigli,
dan Huldrych Zwingli dan juga dipengaruhi oleh para reformator
Inggris seperti Thomas Cranmer dan John Jewel. Namun karena
pengaruh Yohanes Calvin yang besar dan peranannya dalam
perdebatan konfesional dan gerejawi sepanjang abad ke-17,
tradisi ini kemudian dikenal sebagai Calvinisme. Kini, istilah ini
juga merujuk kepada doktrin dan praktik dari Gereja Hervormd,
dengan Calvin sebagai salah satu pemimpin pertamanya, dan
sistem ini paling dikenal karena doktrin predestinasi dan kerusa-
kan total.

Pengaruh Yohanes Calvin dalam perkembangan doktrin-
doktrin Reformasi Protestan dimulai saat ia berusia 25 tahun,
ketika ia mulai menulis edisi pertama dari buku Institusi Agama
Kristen “Institutes of the Christian Religion” pada tahun 1534
(diterbitkan pada tahun 1536). Karya ini mengalami sejumlah
revisi pada masa hidupnya, termasuk terjemahan yang
mengesankan ke dalam bahasa Perancis sehari-hari. Lewat buku
Institusi bersama dengan karya-karya polemik dan penggemba-
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laan Calvin, sumbangannya berupa dokumen-dokumen kon-
fesional untuk digunakan di gereja-gereja, dan sumbangannya
yang besar dalam bentuk tafsiran Alkitab, Calvin secara pribadi
memberikan pengaruh yang besar terhadap Protestanisme.

Gereja-gereja Hervormd, dan juga Calvin, termasuk go-
longan tahapan kedua dari Reformasi Protestan, ketika gereja-
gereja Injili mulai terbentuk setelah Martin Luther dikucilkan
dari Gereja Katolik. Calvin adalah seorang pengungsi Perancis
di Geneva. Ia telah menandatangani Pengakuan Augsburg Lu-
theran setelah direvisi oleh Melancthon pada 1540, tetapi
pengaruhnya pertama-tama dirasakan dalam Reformasi Swiss,
yang tidak bersifat Lutheran, melainkan lebih mengikuti Ulrich
Zwingli. Sejak awal telah jelas bahwa doktrin gereja-gereja
Hervormd berkembang dalam arah yang bebas dari Luther, di
bawah sejumlah penulis dan pembaru, termasuk Calvin yang ke-
lak menjadi sangat menonjol. Jauh di kemudian hari, ketika ke-
mashyurannya dihubungkan dengan gereja-gereja Hervormd,
seluruh kumpulan ajarannya kemudian disebut sebagai
“Calvinisme”.

Penyebaran
Meskipun banyak dari praktik Calvin dilakukan di Gene-

va, gagasan-gagasannya tentang gereja reformasi yang benar ter-
sebar ke banyak bagian Eropa. Calvinisme menjadi sistem teolo-
gis dari gereja mayoritas di Skotlandia (lihat John Knox), Bel-
anda, dan bagian-bagian dari Jerman (khususnya daerah-daerah
tetangga Belanda) dan berpengaruh pula di Perancis, Hongaria,
Transilvania yang saat itu independen, dan Polandia. Calvinisme
sempat populer di Skandinavia, khususnya Swedia, namun
kemudian ditolak setelah sinode Uppsala pada 1593 lebih me-
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milih Lutheranisme.
Kebanyakan pemukim di Atlantik Tengah dan New Eng-

land, AS, adalah kaum Calvinis, termasuk orang-orang Puritan
dan Huguenot Perancis dan para pemukim Belanda di New
York. Para pemukim Calvinis Belanda juga merupakan kolonis-
kolonis Eropa pertama yang sukses di Afrika Selatan, mulai dari
abad ke-17. Mereka kemudian dikenal sebagai orang-orang Boer
atau Afrikaner.

Sebagian besar wilayah Sierra Leone dihuni oleh para
pemukim Calvinis dari Nova Scotia, yang umumnya adalah lo-
yalis kulit hitam, yakni orang-orang kulit hitam yang berjuang
untuk Britania pada masa Perang Kemerdekaan Amerika. John
Marrant mendirikan sebuah jemaat di sana di bawah asuhan
Koneksi Huntingdon.

Sebagian dari gereja-gereja Calvinis besar dimulai oleh
tenaga-tenaga misi abad ke-19 dan 20; khususnya gereja-gereja
di Indonesia, Korea dan Nigeria

Ajaran Pokok
Teologi Calvinis kadang-kadang diidentifikasi dengan

lima poin Calvinisme, atau disebut juga doktrin rahmat, yang
merupakan sebuah respon poin demi poin terhadap lima poin
dari Remonstrans Arminian dan yang berfungsi sebagai sebuah
ringkasan dari keputusan yang dihasilkan oleh Sinode Dort ta-
hun 1619.

Kelima poin itu berfungsi sebagai ringkasan perbedaan
antara Calvinisme dan Arminianisme, tetapi bukan sebagai ring-
kasan lengkap dari tulisan Calvin atau teologi gereja-gereja Re-
formed pada umumnya. Dalam bahasa Inggris, kadang-kadang
dikenal dengan singkatan TULIP:
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1) Total Depravity (Kerusakan total)
2) Unconditional Election (Pemilihan tanpa syarat)
3) Limited Atonement (Penebusan terbatas)
4) Irresistible Grace (Anugerah tidak dapat ditolak)
5) Perseverance of the Saints (Ketekunan orang-orang kudus)

Inti dari penegasan kanon ini adalah bahwa Allah mampu
menyelamatkan setiap orang yang kepadanya telah diberikan
rahmat dan bahwa apa yang dilakukan-Nya tidak dapat digagal-
kan oleh kefasikan atau ketidakmampuan manusia.

Tata Ibadah dan Cara Hidup
Menurut Calvin, ada empat jabatan dalam gereja yaitu

gembala atau pendeta (pastor), pengajar (doctor), penatua
(presbyter) dan syamas (diacon). Pendeta bersama para penatua
merupakan Konsistori yaitu majelis gereja yang memimpin
jemaat dan yang menjalankan disiplin gereja.

Pendeta, memiliki tugas:
1) Memberitakan Firman dan melayankan sakramen
2) Bersama para penatua mengawasi kehidupan jemaat
3) Menegur warga gereja yang menyimpang dari ajaran dan

peraturan gereja
Pengajar adalah semua orang yang terlibat dalam tugas

pengajaran, yaitu guru (agama) di sekolah, guru katekisasi, para
dosen teologi. Tugas pengajar adalah mengajarkan hal-hal yang
berhubungan dengan iman Kristen.

Penatua (bersama-sama pendeta) bertugas mengawasi
kehidupan gereja. Kewajiban utama penatua adalah melayankan
Firman. Dalam pemerintahan gereja, Calvin memberi tempat dan
wewenang terbesar kepada pendeta daripada kepada penatua.
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Diaken (syamas) bertugas mengurus orang sakit, miskin
dan menderita. Pada saat itu syamas tidak termasuk anggota
sidang majelis. Ada dua jenis syamas:
1) Syamas yang memegang keuangan gereja.
2) Syamas yang ditugasi merawat orang-orang sakit dan orang-

orang miskin misalnya di rumah sakit dan penampungan
orang-orang lanjut usia.

Diaken (syamas) tidak hanya membagikan uang kepada
orang-orang miskin tetapi juga memelihara beberapa lembaga
yang melayankan kasih.

Tradisi Calvinis menekankan perlunya pejabat atau ja-
batan gerejawi. Salah satu warisan tradisi Calvinis adalah sistem
pemerintahan presbiterial yang terdiri dari presbiterial sinodal.
Kata Presbiterial menunjukkan adanya otonomi gereja setempat
yang dipimpin oleh Majelis Jemaat. Majelis Jemaat menjadi
pimpinan yang mengatur dan mengambil keputusan atas pel-
bagai hal kehidupan jemaat lokal. Kata Sinodal menjelaskan
bahwa gereja-gereja yang telah menggabungkan diri pada sinode
harus tunduk pada Sinode perihal yang umum dan yang tidak
dapat diselesaikan sendiri oleh gereja setempat. Secara ringkas,
dalam sistem pemerintahan presbiterial-sinodal, semua kepu-
tusan jemaat diambil pada tingkat majelis (presbyterium), se-
dangkan perkara-perkara yang menyangkut kepentingan seluruh
gereja diputuskan pada tingkat sinode yang diikuti oleh wakil-
wakil presbyterium dari setiap jemaat.

Gereja mengungkapkan imannya melalui ibadah. Ada
hubungan yang erat antara keyakinan atau ajaran dengan ibadah.
Oleh karena itu ibadah dan tata ibadah merupakan satu kesatuan,
dengan pokok-pokok ajaran mendasar. Calvin memberikan per-
hatian yang seimbang terhadap penataan ibadah, tata gereja dan
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jabatan gerejawi.
Dalam gereja-gereja Calvinis, ibadah gereja berpusat pa-

da pemberitaan Firman atau khotbah dan perjamuan kudus (tidak
berpusat pada sakramen seperti dalam Gereja Katolik Roma).

Gereja terpisah dari negara. Masing-masing memiliki
otoritasnya. Gereja bisa berbicara dalam segala bidang ke-
hidupan, termasuk politik dan pemerintahan, namun negara tidak
boleh berbicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan urusan
keagamaan.

Dari segi kuantitas, aliran Calvinis ini memiliki penganut
terbesar di antara gereja-gereja di Indonesia. Paling tidak hal ini
dapat dilihat dari jumlah gereja anggota PGI.



Penatua GKI dalam tradisi Calvinis 10

Yohanes Calvin

Hidup dan Karya Calvin
Calvin memiliki nama asli Jean Cauvin lahir 10 Juli

1509, di kota Noyon yang berjarak sekitar 95 km di sebelah
utara kota Paris. Semula ia direncanakan oleh keluarganya men-
jadi imam di Gereja Katolik Roma. Namun ketika ia memper-
siapkan diri untuk studi teologi di Paris, ayahnya berselisih pa-
ham dengan keuskupan di Noyon sehingga rencana itu dibatal-
kan. Ayahnya seorang yang memiliki keyakinan teguh dan
cenderung keras hati, namun ibunya seorang yang lembut dan
memberikan kemesraan perasaan keagamaan dan kehalusan roh
yang peka kepada Calvin.

Pada tahun 1523, Calvin belajar bahasa Latin di College
de la Marche, Paris. Beberapa waktu kemudian, dia pindah
sekolah ke College Montaigu yang memberinya kesempatan
belajar kepada John Mair tentang: (1) Filsafat abad pertengahan;
(2) Bapa-bapa gereja termasuk Agustinus.

John Mair menerbitkan tafsiran empat Injil, sekaligus dia
berusaha mempertahankan ajaran Roma melawan inovasi dari
Wycliffe, Huss, dan Luther. Ada kemungkinan tulisan tersebut
menjadi salah satu bahan mata kuliah yang diikuti Calvin yang
memengaruhi pemikirannya dan menjadikan Calvin mengenal
nama Wycliffe, Huss, dan Luther.

Setelah lulus sebagai magister, Calvin pindah dari kota
Paris ke kota Orleans untuk belajar Ilmu Hukum, Kitab Suci,
Sastra, dan Filsafat. Calvin belajar bahasa Yunani pada Melchior
Wolmar, seorang pengikut Luther. Kepadanya, Calvin belajar
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mengenai pikiran humanis dan reformatoris. Setahun kemudian,
Calvin pindah ke kota Bourges dan mendapatkan gelar ahli
hukum, dia mulai berkhotbah menyampaikan suara-baru kekris-
tenan humanis. Sebelum ayahnya meninggal, Calvin dengan se-
mangat termurni dari humanisme yaitu murah hati, melakukan
pembelaan kepada ayahnya di hadapan Dewan Paroki, meminta
hukuman pengucilan ayahnya yang telah berlangsung selama
dua tahun dicabut. Namun yang terjadi, Charles, kakaknya justru
ikut dikucilkan gereja. Tindakan tersebut semakin mendorong
Calvin melepaskan diri dari persekutuan Gereja Roma Katolik di
Noyon dan kembali ke Paris mengabdikan diri pada studi literer
tanpa melepaskan studi hukum.

Di Paris, Raja Francis I baru saja mendirikan institusi
baru yang memiliki semangat termurni dari humanisme. Pada
saat yang sama, Calvin melakukan studi Helenis dengan mengi-
kuti mata kuliah dari Pierre Danes, salah satu sosok yang paling
terkenal dari Royal Readers baru. Calvin kuliah bahasa Ibrani,
untuk mempelajari prinsip-prinsip bahasa Ibrani yang sangat
membantu Calvin mempertajam pandangan-pandangannya.

Pada tahun 1531-1532, Calvin menyelesaikan buku per-
tamanya, yakni tentang karya Seneca De Clementia. Ini adalah
buku pertama yang ditulis Calvin pada tahun 1531-1532 dan
diterbitkan pada tanggal 04 April 1532. Karya ini diharapkan
mendorong Raja Francis I mempertimbangkan kebijakan fleksi-
bilitas dan kemurahan hati terhadap kaum Protestan. Pandangan
Calvin mula-mula berbicara mengenai murah hati dan dia
menyatakan sikapnya membela kaum Protestan.

Calvin mempunyai pendirian kuat, dia memiliki sikap
hormat terhadap Gereja Roma tempat dia dibesarkan. Dia be-
rusaha menjaga hubungan baik dengan Gereja Roma meskipun
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tetap bersikap kritis terhadap berbagai kelemahan yang muncul
dalam pemerintahan gereja yang harus dibenahi melalui tindakan
yang didasarkan pada sikap rendah hati, tetapi tidak berhasil,
sehingga Calvin mengambil keputusan untuk berpihak kepada
reformasi. Meskipun demikian, sebenarnya Calvin tidak pernah
meninggalkan gereja. Yang terjadi ialah cara berjuang yang ber-
beda. Semula perjuangannya dilakukan dari dalam gereja,
kemudian perjuangannya dilakukan dari luar gereja melalui
reformasi.

Pada bulan Mei 1534, Calvin kembali ke Gereja Roma di
Noyon, dia harus menyerahkan jabatan gerejawinya, meninggal-
kan Perancis, dan tinggal di kota Basel-Swiss yang penduduknya
telah menerima ajaran reformasi. Pada tahun yang sama, ke-
lompok Anabaptis yaitu kelompok yang tidak puas dan
melakukan kritik kepada Pemerintah Gereja Roma Katolik dan
memberontak serta mendirikan Kerajaan Seribu Tahun di kota
Munster-Jerman Barat telah menimbulkan kekacauan bidang
keagamaan. Karena kelompok Anabaptis dan pengikut reformasi
tidak dapat dibedakan, pemerintah Jerman mengambil tindakan
tegas kepada mereka yang menjadi anggota kelompok Anabaptis
maupun pengikut reformasi.

Pada tahun 1535, Calvin merevisi tulisannya Psychi-
pannychia, sekaligus menyelesaikan tulisannya Institutes of the
Christian Religion yang diterbitkan pada tahun 1536.  Tujuan
ditulis dan diterbitkan buku Institutes of the Christian Religion
adalah memberikan ikhtisar ajaran Kristen sekaligus memper-
tahankan kebenaran ajaran dan membela penganut-penganut
reformasi. Itulah sebabnya karya itu dipersembahkan juga kepa-
da Raja Francis I, dengan harapan Raja Francis akan mengambil
sikap lunak kepada para penganut reformasi. Konsistensi pan-
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dangan dan sikap rendah hati Calvin tetap dipertahankan sampai
pada tahun 1536 saat diterbitkan pertama kali buku Institutes of
the Christian Religion yang dipersembahkan untuk Raja Francis
I. Penerbitan selanjutnya terjadi pada tahun 1539, 1543, dan
1559. Setiap kali buku tersebut diterbitkan isinya bertambah luas
karena Calvin melakukan revisi. Karya ini merupakan karya Cal-
vin yang paling dikenal dan paling dihargai.

Setelah karyanya diterbitkan pertama kali, Calvin
meninggalkan Basel pergi ke Italia dan sesudah itu ke Paris dan
akan melanjutkan ke Strasburg, tetapi dia mengambil jalan me-
lalui Jenewa karena keadaan militer. Pada waktu Calvin sampai
di Jenewa, Farel, pengkhotbah Injili mengundangnya untuk
membantu penerapan reformasi di Jenewa. Tahun 1535, Jenewa
membebaskan diri dari Uskup Jenewa dan daerah Savoye, lalu
pemerintah Jenewa memihak pada gerakan reformasi. Calvin
mengawali karirnya sebagai reformator di Jenewa dengan status
sebagai pengajar Kitab Suci bagi Gereja Jenewa, bertugas
berkhotbah dan mengambil bagian dalam organisasi gerejawi.
Menjelang akhir 1536, dia diangkat pemerintah Jenewa menjadi
pendeta kota.

Awal tahun 1537, Calvin menyerahkan serangkaian arti-
kel kepada dewan kota untuk dipakai sebagai dasar organisasi
gerejawi yang baru. Pada bulan Maret usulan tersebut diterima
dewan kota. Konsekuensi atas diterimanya usulan tersebut ada-
lah harus diberlakukan kepada penduduk di Jenewa. Salah satu
usulan yang menimbulkan perlawanan adalah ketika kemurnian
iman melalui disiplin para penduduk kota diawasi secara ketat
oleh para pendeta. Para penentang mendapat suara mayoritas
sehingga Farel dan Calvin dibuang dari Jenewa. Keinginannya
tinggal di Basel untuk mengubah karyanya menjadi sebuah buku
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ajaran tidak kesampaian karena Bucer memintanya secara lang-
sung dan juga melalui Farel supaya Calvin bersedia menjadi
pendeta jemaat pelarian Perancis yang tinggal di Strasburg.

Pada tanggal 12 September 1541, Calvin kembali ke
Jenewa atas undangan Pemerintah Jenewa guna menghadapi
uskup Carpentias yang mengajak penduduk Jenewa kembali
kepada Gereja Katolik Roma. Pengalamannya memimpin gereja
di Strasburg berpengaruh besar dalam menata kehidupan ge-
rejawi di Jenewa yang ditulisnya sebagai Tata Gereja yang dapat
diterima Dewan Kota. Kehidupan kota diawasi secara ketat oleh
gereja dan pemerintah kota supaya Tata Gereja dilaksanakan
secara murni. Terhadap siapa pun yang bersikap tidak sejalan
dengan kehidupan gerejawi yang diaturnya, Calvin bertindak
tegas. Michael Servet, seorang teolog yang berseberangan pan-
dangan dengan Calvin tentang Trinitas dibakar sampai mati
demi menegakkan dan menjaga kemurnian ajaran Calvin.

Selain menulis Tata Gereja, Calvin menulis Institutio dan
banyak karangan teologis lain khususnya buku-buku tafsiran Al-
kitab. Ajaran Calvin memengaruhi tokoh-tokoh gerakan Injili di
luar Jenewa antara lain Perancis, Inggris, Skotlandia, Polandia
dan Hongaria yang nantinya memengaruhi kehidupan gereja
mereka. Usaha Calvin dan rekan-rekannya berdampak pada
sebutan bahwa kota Jenewa sebagai pusat Reformasi. Calvin
bekerja di Jenewa sampai ia meninggal, pada 27 Mei 1564.

Pemikiran Calvin
Teologi Calvin sebagaimana diringkaskan di dalam Insti-

tutio, dibentuk oleh keyakinannya akan kedaulatan Allah dalam
penciptaan dan keselamatan dan kemuliaan Allah sebagai tujuan
dari karya-Nya maupun dari hidup dan tugas manusia. Pokok-
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pokok besar lainnya dalam teologi Calvin, seperti predestinasi
atau penebusan yang terbatas, dibangun di atas keyakinan akan
kedaulatan dan kemuliaan Allah. Karena itu tak salah kalau ba-
nyak pengamat menyebut teologi Calvin sebagai teologi kedau-
latan dan kemuliaan Allah.

Pemahaman Calvin tersebut didasarkan pada Alkitab ka-
rena ia sangat menegaskan bahwa reformasi adalah merumuskan
kembali sebuah teologi yang didasarkan pada Alkitab. Calvin
menekankan otoritas Alkitab sebagai satu-satunya sumber ajaran
gereja yang benar karena itu Calvin menolak penghargaan Ge-
reja Katolik Roma atas tradisi sebagai sumber keyakinan dan
ajaran yang setara dengan Alkitab.

Calvin sangat menekankan aspek pedagogis dari Alkitab.
Menurut Calvin, yang harus dicari dari dalam Alkitab adalah
pengetahuan tentang Allah dan pengetahuan itu hanya dapat
ditemukan di dalam Yesus Kristus. Alkitab tidak cukup hanya
dibaca dan dipahami secara harafiah, melainkan harus diselidiki
sedalam-dalamnya, sambil mengingat bahwa penelitian itu harus
berpusat pada Kristus yang adalah pusat Alkitab.

Berbicara mengenai kemuliaan Allah, Calvin menegaskan
bahwa Allah menciptakan dunia dan manusia demi untuk
kemuliaan-Nya. Allah tidak hanya memberitahukan dan mengu-
mumkan agar kita memuja Allah, tetapi juga agar Dialah yang
dipuja. Dia tidak hanya mengajar orang-orang pilihan-Nya untuk
memandang kepada Allah, tetapi sekaligus menyatakan diri-Nya
supaya Dialah yang mereka pandangi. Karena itu segala yang
terjadi di dunia ini dan segala yang dikerjakan manusia bertujuan
untuk memuliakan Dia. Namun karena dunia dan manusia jatuh
ke dalam dosa, mereka tak mampu lagi melaksanakan tugas itu;
karena itulah Allah harus terlebih dahulu mengampuni dan
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membenarkan manusia agar manusia kembali dapat memuliakan
Dia, kendati tidak secara sempurna. Penekanan Calvin atas
kemuliaan Allah ini disusul dengan penekanan atas pengudusan.
Manusia yang sudah diampuni dan dibenarkan karena iman ha-
rus berusaha sedapat mungkin menjaga dan mengupayakan
kekudusan hidupnya, kendati kekudusan itu tak pernah sempur-
na dan tidak dimaksudkan untuk memperoleh pengampunan dan
pembenaran dari Allah. Justru sebaliknya, manusia berupaya
memelihara kekudusan karena sudah terlebih dahulu diampuni
dan dibenarkan.

Pembenaran oleh iman tidak bisa tidak adalah berdasarkan
pengampunan (Ins. III.xxiv.1). Tentang keselamatan, Calvin
menekankan keyakinan bahwa keselamatan diperoleh hanya kare-
na kasih karunia melalui iman. Karena itu ia melancarkan protes
terhadap ajaran Gereja Katolik Roma yang memahami bahwa
keselamatan sebagai hasil kerjasama antara karunia Allah dan
perbuatan baik manusia. Karena itu Gereja Katolik Roma me-
nolak Calvin. Menurut Calvin, orang-orang yang diselamatkan
Allah telah ditetapkan oleh Allah yang berdaulat sebelum dunia
diciptakan. Calvin mendefinisikan keselamatan sebagai kepu-
tusan Allah yang kekal, yang dengannya Ia menetapkan untuk
diri-Nya sendiri, apa yang menurut kehendak-Nya akan terjadi
atas setiap orang (Ins. III.xxiv.10). Dengan demikian penebusan
Kristus terbatas pada orang-orang yang telah terpilih itu, kesela-
matan mustahil tersedia bagi semua manusia, itu hanya dise-
diakan bagi mereka yang telah ditetapkan sebelumnya untuk
selamat.

Pemahaman Calvin tentang keselamatan itu menentukan
pemahamannya tentang gereja. Gereja adalah persekutuan
orang-orang yang telah diselamatkan berkat kasih karunia Allah
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di dalam Yesus Kristus, yang telah dibenarkan kendati tetap
merupakan manusia berdosa, yang semuanya disambut dan
diterima manusia melalui iman. Sejalan dengan pemahaman ten-
tang Alkitab yang berpusat pada Injil Yesus Kristus, ditegaskan
bahwa gereja adalah tempat yang bisa ditemukan di mana saja
asalkan di sana Firman Allah diberitakan dengan murni dan
didengarkan, serta sakramen dilayankan menurut aturan Kristus
(Ins. IV.i.9).

Sehubungan dengan pemberitaan firman dan pelayanan
sakramen, Calvin lebih lanjut menandaskan bahwa Allah me-
manggil dan menyediakan orang-orang yang ditugaskan mem-
beritakan Firman dan melayankan sakramen, serta gembala-
gembala menuntun dan membina warga gereja. Itulah sebabnya
gereja perlu pejabat gerejawi.

Dasar-dasar teoritis bagi sistem pemerintahan gereja te-
lah dituangkan dalam Institutio, sedangkan penjabarannya di-
tuangkan dalam tulisan kecilnya Ordonnances Ecclesiastiques
(peraturan-peraturan gereja) yang ditulis pada tahun 1541. Pera-
turan ini ditulis untuk kebutuhan jemaat Protestan di Jenewa di
mana pejabat gereja dan pemerintah kota memiliki hubungan
yang sangat erat. Jemaat yang dilayani oleh Calvin adalah
jemaat Jenewa di mana gereja didukung dan dibiayai oleh nega-
ra. Namun demikian, Calvin memiliki pemikiran bahwa gereja
dan negara harus menjadi dua hal yang terpisah. Sumber
kekuasaan negara dan gereja adalah Tuhan. Allah menjadi Raja
dan Penguasa tertinggi dalam kehidupan negara maupun gereja.
Negara mendukung dan melindungi penyembahan kepada Allah
dari sudut lahiriah, mempertahankan ajaran yang sehat tentang
agama, membela kedudukan gereja, mengatur kehidupan gereja
dengan berpedoman pada pergaulan masyarakat, membina
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kesusilaan sesuai dengan keadilan seperti yang ditetapkan oleh
Undang-undang negara, merukunkan dan memupuk perdamaian
serta ketentraman umum.

Gereja dipahami Calvin memiliki dua sisi, yaitu gereja
kelihatan dan gereja-tidak-kelihatan. Gereja tidak kelihatan ada-
lah gereja dalam arti sebenarnya, tubuh Kristus yang terdiri atas
orang, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal,
yang betul-betul dipanggil Allah untuk menjadi anak-Nya.
Dengan kata lain, gereja yang tidak kelihatan adalah persekutuan
orang-orang kudus yang terpilih dan keterpilihannya hanya
diketahui oleh Allah. Sedangkan gereja yang kelihatan adalah
komunitas orang Kristen.

Pemahaman Calvin tentang gereja yang kelihatan dan
tidak kelihatan ini dipengaruhi oleh Agustinus. Gereja kelihatan
dan gereja tidak kelihatan harus dibedakan tetapi tidak bisa
dipisahkan. Gereja yang kelihatan harus sebaik mungkin be-
rusaha mencerminkan apa yang dipercayai mengenai gereja se-
bagai tubuh Kristus yang tidak kelihatan. Pemahaman gereja
kelihatan dan tidak kelihatan didefinisikan juga oleh Barth.
Menurut Barth, gereja tidak kelihatan bersumber dari yang
tersembunyi dari Allah Roh Kudus sehingga gereja tidak dapat
dibandingkan dengan sebuah masyarakat. Karenanya, sifat dan
esensinya tidak dapat ditemukan pada tingkat manusia tetapi da-
lam kenyataan spiritual dalam pertemuan dengan Allah dan ke-
nyataan ini hanya dapat dilihat melalui iman. Itulah sebabnya
gereja berbeda dengan lembaga lain.

Sedangkan gereja yang kelihatan menurut Barth adalah
bentuk dari gereja yang tidak terlihat. Gereja yang kelihatan ada-
lah representasi dari semua orang yang oleh karya ajaib dari Roh
Kudus hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Meski pema-
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haman Calvin dan Barth tentang gereja tidak kelihatan dan
kelihatan terdapat perbedaan tetapi keduanya menekankan bah-
wa gereja yang tidak kelihatan itu muncul terlebih dahulu,
kemudian gereja yang kelihatan. Keduanya memahami bahwa
gereja yang kelihatan dan tidak kelihatan adalah dua hal yang
tidak dapat dipisahkan. Baik Calvin maupun Barth memandang
bahwa gereja tidak terlepas dari Alkitab. Pemahaman Barth
mengenai gereja dan Alkitab diawali dengan pemahaman bahwa
Alkitab merupakan satu-satunya sumber otoritas bagi gereja. Al-
kitab menurut Barth, adalah tulisan suci yang ditegaskan dan
diterima oleh gereja sebagai proklamasinya.

Barth menguraikan Alkitab di dalam tiga hal:
1) Alkitab adalah satu kesatuan. Meskipun Alkitab terdiri dari

66 kitab tetapi satu kitab dengan kitab lainnya tidak bisa
dipisahkan. Alkitab adalah satu kesatuan.

2) Alkitab adalah kesaksian dari wahyu. Alkitab harus dibaca
dan dipahami dalam ketaatan pada prinsip hermeneutisnya.

3) Alkitab adalah unik. Alkitab adalah Firman Tuhan kepada
gereja sehingga ia memiliki otoritas dalam gereja. Gereja
tidak memiliki kekuasaan untuk mengendalikan Alkitab. Al-
kitab diakui sebagai Firman Allah kepada gereja hanya oleh
pekerjaan Roh Kudus.

Melalui tiga pemahaman tersebut maka prioritas pertama
gereja adalah mendengarkan Alkitab. Prioritas kedua gereja ha-
rus taat kepada Alkitab. Hal ini hendak memberikan gambaran
gereja akan disebut sebagai Gereja ketika Alkitab menjadi sum-
ber otoritas gereja. Apabila Alkitab tidak lagi menjadi sumber
otoritas, maka komunitas Kristen tidak dapat disebut sebagai
gereja.

Calvin juga menggunakan unsur Alkitab dalam menen-
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tukan gereja yang sesungguhnya. Gereja akan disebut sebagai
Gereja apabila Firman Allah (Alkitab) secara murni diajarkan
dan sakramen-sakramen dilaksanakan seturut dengan ketetapan
Kristus (Ins. 4.1.9). Alkitab menjadi ukuran untuk menilai pem-
beritaan Firman dan pelayanan sakramen. Jadi, selama Firman
Allah diberitakan secara murni dan sakramen dilayankan, nama
“gereja” tetap ada. Dengan demikian, bagi Calvin pemberitaan
Firman Allah (Alkitab) merupakan hal yang pokok dan prioritas dalam
kehidupan gereja.

Menurut Calvin, gereja itu satu sebagaimana dikatakan
dalam Pengakuan Iman Rasuli “yang am”. Kesatuan gereja-
kelihatan dan gereja-tidak-kelihatan terletak pada Kristus se-
bagai Kepala Gereja yang menghubungkan anggota-anggota ge-
reja dalam tubuh yang satu (IV.1.2). Ketika Calvin berbicara
tentang gereja yang kelihatan, ia menggambarkan bahwa gereja
adalah “ibu”, artinya nama “ibu” memberikan manfaat yang be-
sar. Tidak akan ada jalan masuk ke dalam kehidupan kalau kita
tidak dikandung di dalam rahimnya, dilahirkan olehnya, disu-
suinya, dan akhirnya dilindungi dan dibimbingnya. Di luar dia
kita tidak dapat mengharapkan pengampunan dosa dan keba-
hagiaan, sehingga siapa pun yang cara hidupnya menyimpang
dari aturan gereja pasti akan menemui kebinasaan (IV.1.4).

Seluruh eklesiologi Calvin merupakan upaya untuk men-
jadikan gereja sebagai institusi pembentukan pribadi dan
masyarakat, karena manusia berada dalam kondisi yang tidak
sempurna. Disiplin lembaga merupakan hal yang penting untuk
menata kehidupan dan proses pendidikan. Calvin berpendapat bah-
wa diperlukan tatanan dalam kelembagaan dan pejabat ge-
rejawi.
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SISTEM GEREJA

Pada zaman Perjanjian Baru, jemaat-jemaat yang berada
di Palestina maupun yang berada di luar Palestina dipimpin oleh
rasul-rasul. Ketika rasul-rasul tidak ada lagi bersama mereka,
jemaat-jemaat tersebut tidak lagi memiliki pemimpin. Dalam
kondisi demikian mereka harus menghadapi berbagai macam
persoalan di antaranya adalah mereka hidup di tengah masyara-
kat kafir yang sangat memengaruhi segala bidang kehidupan
sampai bagian-bagian terkecil, sementara yang ada pada waktu
itu penilik jemaat (episkopos). Realita demikian membawa pada
sebuah kebutuhan adanya pemimpin di tengah jemaat yang dapat
menjalankan fungsi demi perkembangan jemaat. Dari sini lah
kepemimpinan jemaat mulai tumbuh dan terus berkembang.

Menurut Millard J. Erikson, sepanjang perjalanan sejarah
gereja telah dipengaruhi oleh banyak sistem dan bentuk
pemerintahan. Kepemimpinan gereja sepanjang zaman adalah
bentuk kepemimpinan: episkopal, presbiterial, congregational,
dan non-pemerintahan/kepemimpinan. Episkopal berasal dari
kata Yunani episkopos yang berarti penilik (kata ini juga diter-
jemahkan menjadi bishop. Dalam sistem pemerintahan gereja
episkopal, otoritas dan kewenangan terletak pada bishop. Istilah
presbiterial berasal dari kata Yunani presbuteros yang berarti
penatua. Dalam pemerintahan gereja sistem presbiterial
kewenangan tertinggi terletak pada para presbiter (penatua) dari
sebuah gereja. Sistem kongregasional dapat disebut juga sebagai
sistem independen karena sistem ini menegaskan bahwa “setiap
gereja lokal adalah suatu badan lengkap, yang tidak tergantung
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dengan badan lain, bahkan tidak memiliki hubungan pemerinta-
han dengan gereja yang lain. Dalam sistem ini, kekuasaan ge-
reja sepenuhnya berada pada anggota jemaat, yang memiliki
kekuasaan untuk mengatur dirinya sendiri secara independen
dan penuh.” Otoritas pemerintahan gereja tidak terletak pada
individu maupun perwakilan individu melainkan seluruh jemaat
lokal. Dua hal yang sangat ditekankan oleh sistem pemerintahan
gereja ini adalah otonomi dan demokrasi. Para pelayan gereja
(pejabat gereja) adalah jabatan fungsional untuk melayankan Fir-
man, mengajar dan melaksanakan urusan gereja semata-mata.

Ada jemaat Kristen yang mengatakan bahwa bentuk ter-
baik bagi model kepemimpinan gereja adalah tanpa pemerinta-
han. Yang paling kuat dan tegas menekankan ini adalah ke-
lompok jemaat dari aliran Plymouth Brethern. Menurut mereka
kepemimpinan dalam jemaat merupakan buah refleksi batin
manusia dari karunia Roh Kudus. Mereka menolak konsep ge-
reja kelihatan karena gereja yang eksis di tengah dunia ini adalah
gereja tidak kelihatan yang dibentuk oleh semua orang percaya.
Tidak ada pejabat khusus dalam gereja, yang mengatur gereja
adalah Roh Kudus.

Selain empat sistem pemerintahan tersebut di atas, ter-
dapat juga sistem pemerintahan gereja papal dan sinodal. Pada
sistem pemerintahan papal kepemimpinan berada pada Paus.
Sistem ini dipakai dalam Gereja Roma Katolik. Kata papal be-
rasal dari kata latin “papa” diartikan sebagai Bapa. Paus diang-
gap sebagai Bapa yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam
gereja. Sedangkan sistem sinodal adalah sistem di mana gereja
dipimpin oleh persidangan para pejabat gerejawi yang disebut
sinode. Persidangan ini merupakan instansi tertinggi yang kepu-
tusannya harus dilaksanakan oleh jemaat-jemaat yang tergabung
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dalam sinode tersebut.
Sistem pemerintahan gereja Presbiterial Sinodal dikenal

sebagai sistem pemerintahan yang ”diciptakan” Calvin meskipun
sebelum Calvin telah ada beberapa tokoh yang menggunakan
sistem pemerintahan gereja Presbiterial Sinodal. Sistem
Pemerintahan gereja Presbiterial Sinodal ini ditetapkan pada
sidang Sinode di Paris pada tahun 1559.

Dalam Institutio, Calvin menguraikan tentang sistem
pemerintahan negara yang dibedakan menjadi tiga yakni
monarkhi, aristokrasi, dan demokrasi. Sistem pemerintahan
monarkhi dapat mengakibatkan kepemimpinan yang mengarah
kepada kelaliman. Demikian juga sistem demokrasi dapat mero-
sot menjadi kekacauan. Sistem pemerintahan yang diidealkan
Calvin adalah aristokrasi, meskipun dalam sistem pemerintahan
ini dapat merosot pula karena persengkongkolan beberapa orang,
namun ia memahami bahwa pemerintahan yang dikendalikan
oleh lebih dari satu orang akan lebih aman dibanding satu orang
atau semua orang (Ins. IV.xx.8). Masing-masing sistem
pemerintahan memiliki kekurangan, namun kekurangan yang
minimal itu yang kemudian mewarnai pikiran Calvin dalam
menetapkan sistem pemerintahan apa yang nantinya menjadi da-
sar meletakkan tata gerejanya.

Sebelum diusir dari Jenewa, Calvin bersama dengan
Farel telah membuat Tata Gereja singkat yang berisi pasal-pasal
mengenai organisasi gereja dan kebaktian. Sekembalinya dari
Strasburg ia mendapat banyak gagasan baru dari Bucer dan dari
pengalaman pelayanan di jemaat Perancis yang tinggal di Stras-
burg. Gagasan baru dan pengalaman pelayanan yang ia dapatkan
mewarnai pemikiran dan konsepnya dalam memperbaiki orga-
nisasi gereja. Di Strasburg Calvin menjadi pendeta orang-orang
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pelarian dari Perancis. Dalam banyak hal termasuk jabatan ge-
rejawi, Calvin mengambil alih pemikiran Bucer sekalipun di sa-
na-sini melakukan perubahan-perubahan kecil. Sungguhpun
demikian, Calvin dan Bucer memiliki perbedaan. Calvin lebih
berhasil melaksanakan apa yang ia rencanakan sekalipun sekali-
sekali ia harus memberikan konsesi sedangkan Bucer lebih
fleksibel, di mana jabatan pendeta, doktor, penatua, dan diaken
tidak limitatif. Hal ini erat hubungannya dengan anggapan bah-
wa tiap-tiap anggota jemaat menerima kharisma dari Tuhan dan
bahwa kharisma itu harus ia gunakan untuk pembangunan
jemaat. Calvin kurang melihat hal ini sehingga dalam praktik
hampir-hampir tidak nampak keanekaragaman pelayanan
jemaat.

Perkembangan pemikiran Calvin juga dipengaruhi oleh
politik dan keadaan masyarakat pada saat itu. Ia mengakui bah-
wa yang disebutnya sebagai Majelis Jemaat adalah analog dari
Dewan Kota, karena itu kadang-kadang ia menyebutnya sebagai
senat yang terdiri dari orang-orang saleh, sungguh-sungguh, dan
suci yang diberi kuasa untuk membetulkan kejahatan. Pengaruh
praktek politik dan masyarakat pada waktu itu begitu besar se-
hingga sifat diakonal dari jabatan gerejawi jauh terdesak ke
belakang. Calvin mengetahui bahwa dalam gereja, jabatan ada-
lah pelayanan tetapi seringkali ia menyebut dengan kata-kata
yang mengandung unsur kehormatan dan dignitas. Itulah sebab-
nya ia menggolongkan jabatan gerejawi dalam rupa-rupa tingkat:
rasul-rasul, pemberita-pemberita Injil, penatua, dan diaken.
Tingkatan-tingkatan ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan
hirarki Gereja Katolik Roma.

Jabatan gerejawi bersifat fungsional untuk mengatur ke-
hidupan gerejawi sebaik mungkin berdasarkan kebenaran Fir-
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man. Dalam menetapkan jabatan, Calvin mendasarkannya pada
surat Efesus dan Roma. Melalui kesaksian dalam surat Efesus
dan Roma, Calvin menyimpulkan bahwa terdapat empat jabatan
yang ditetapkan oleh Kristus sendiri, yakni:
1) Pendeta yang melayani Firman, Sakramen dan bersama pe-

natua mengawasi kehidupan Jemaat dan menegur bila perlu;
2) Pengajar yang bertugas menafsirkan Alkitab sehingga ajaran

yang benar dapat dipelihara di tengah Jemaat.
3) Penatua yang bertugas memimpin dan memberlakukan

disiplin gereja;
4) Diaken yang memperhatikan orang-orang sakit dan miskin.

Munculnya jabatan penatua merupakan suatu hal yang
penting dalam sejarah Calvin karena memasukkan unsur
“awam” dalam pemerintahan gereja. Para penatua di Jenewa di-
angkat berdasarkan penunjukan dewan kota. Hal ini hendak
mengatakan bahwa penatua di Jenewa adalah wakil pemerintah
sehingga terciptalah suatu kerjasama antara pemerintah dan ge-
reja dalam hal kesejahteraan penduduk kota. Calvin melibatkan
kaum awam oleh karena sebuah pemahaman bahwa di dalam
gereja tidak ada imamat khusus, semua anggota gereja merupa-
kan imamat am.

Pada abad pertengahan gereja dilihat sebagai lembaga di
mana para pejabat atau kaum klerus membagi keselamatan kepa-
da kaum awam. Sinonim dari gereja adalah hirarki. Pada satu
sisi Calvin menolak hirarki gereja, tetapi pada sisi lain Calvin
merasa keberatan untuk menerapkan ajaran mengenai imamat
am orang-orang percaya dengan segala konsekuensi. Itulah
sebabnya gereja dalam banyak segi disebut gereja pendeta. Wa-
laupun Calvin tidak memakai istilah “klerus” -sebutan dalam
gereja abad pertengahan, namun dalam prakteknya ia membagi
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atas pejabat-pejabat dan rakyat, dengan para pejabat sebagai ke-
lompok istimewa tertutup yang menentukan sendiri siapa yang
layak menjadi anggota gereja dan mengadakan pengawasan
sendiri. Calvin terjebak pada kebutuhan struktur yang sebenar-
nya tidak ia pikirkan sejak awal. Meski model pemerintahan ge-
rejawi pemahaman Calvin berbeda dengan model pemerintahan
Gereja Roma Katolik, namun Calvin tidak dapat menghindar
dari struktur dan jabatan yang ada dalam kehidupan gereja.

Dalam Tata Gerejanya, Calvin juga mengatur tentang
perkumpulan para pendeta dan penatua. Para pendeta memben-
tuk kumpulan sendiri yang disebut dengan kumpulan yang ter-
hormat dari para pendeta, yang bertemu sekali dalam seminggu
antara lain untuk menguji calon pendeta, menelaah Alkitab dan
mendalami ajaran gereja serta memeriksa penegakan disiplin di
kalangan pendeta. Kumpulan pendeta dan penatua disebut con-
sistorium atau majelis gereja yang berkumpul sekali dalam sem-
inggu. Dalam peraturan tersebut, Calvin tidak mengikutkan
syamas atau diaken di dalam majelis jemaat karena tugas majelis
jemaat terutama untuk mengawasi kelakuan anggota jemaat atau
menegakkan disiplin gereja yang bukan urusan diaken.

Penegakan disiplin warga jemaat adalah kuasa gereja
yang dalam hal ini akan dilakukan oleh majelis. Adapun tujuan
disiplin yang hendak dicapai oleh gereja adalah:
1) Supaya warga jemaat yang menempuh hidup memalukan dan

keji jangan sampai digolongkan sebagai orang Kristen, sebab
hal itu akan menyebabkan penghinaan terhadap nama Allah.

2) Supaya orang-orang baik tidak dirusak karena terus menerus
bergaul dengan orang-orang yang jahat.

3) Supaya orang yang jahat kemudian malu dan mulai menye-
sali kejahatan mereka. Pelaksanaan disiplin harus disertai
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dengan sikap lemah lembut sehingga orang yang berdosa
akan menyatakan kepada gereja bahwa ia bertobat. Dengan
pernyataan itu ia menghapuskan pelanggaran sejauh mung-
kin baginya (Ins. IV.xii.5).

Dalam melaksanakan tindakan disiplin, Calvin mem-
bedakan menjadi tiga: teguran dari majelis jemaat, larangan
mengikuti perjamuan kudus, dan pengucilan dari jemaat yang
dilakukan di depan seluruh jemaat dalam kebaktian umum. Da-
lam hal-hal tertentu, terkait dosa yang tersembunyi atau belum
diketahui oleh umum, Calvin dapat menerima bahwa pengakuan
dosa dilaksanakan secara pribadi di hadapan pendeta, namun jika
dosa yang dilakukan telah diketahui secara umum maka harus
dilaksanakan di depan umum supaya tidak dicontoh oleh orang
lain (Ins. IV.xii.6)

Jenewa sebagai kota dengan beberapa gereja reformasi
berada dalam kendali langsung pemerintah kota dan pengawasan
Calvin, sebab Calvin tinggal di kota tersebut. Dengan demikian,
untuk mengawasi gereja-gereja di Jenewa dapat dilakukan secara
intensif baik oleh pemerintah kota maupun pemerintah gereja.
Gereja-gereja di Jenewa berada di dalam pemerintahan yang
lebih besar yang dilaksanakan oleh pemerintah kota sebagai
wujud konkrit adalah adanya visitasi. Pada gereja-gereja refor-
masi di Jenewa tidak dikenal istilah klasis dan sinode, hal ini
disebabkan jarak yang sangat dekat satu terhadap lainnya dan
pemerintah kota mampu menjangkau masing-masing gereja se-
hingga tidak diperlukan tingkatan pemerintah yang lebih tinggi
baik itu klasis atau sinode.
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Presiterial Sinodal GKI
GKI dalam melaksanakan tugas panggilannya menganut

sistem Presbiterial Sinodal yang merupakan penggabungkan dari
sistem presbiterial dan sinodal. Sistem ini lebih cocok dengan
kondisi GKI yang berlatar belakang dari penyatuan secara bebas
dari jemaat-jemaat lokal (presbiter) menjadi suatu Sinode. Da-
lam konteks GKI, maka jemaat-jemaat lokal (presbiter) yang
bersehati melahirkan satu Sinode, dan bukan Sinode yang me-
lahirkan jemaat-jemaat lokal (presbiter).

Selanjutnya kita perlu memahami dengan benar bagaima-
na teknis pelaksanaan dari sistem presbiterial sinodal ini. Untuk
memudahkan pemahaman kita, maka terlebih dahulu kita ber-
bicara mengenai Presbiterial itu sendiri; kemudian berbicara ten-
tang Sinodal. Dan pada akhirnya kita akan memahami tata cara
Presbiterial Sinodal.

Presbiterial
Presbiterial berasal dari kata presbiter (Yunani),

atau Zaqen (Ibrani) yang berarti zhang lao (Tionghoa, baca: cang
lao), sesepuh (Sunda), ketua (Indonesia).
Ada 3 macam Zaqen dalam Perjanjian Lama:
1) Yang bertindak sebagai wakil-wakil seluruh bangsa (Kel.

3:16)
2) Yang bertindak sebagai wakil-wakil suku (Hak. 11:5)
3) Sebagai pemuka-pemuka kota (Hak. 8:14)

Dengan berbagai macam Zaqen ini maka mereka
mempunyai berbagai fungsi, misalnya:
1) Membebaskan Israel dari Mesir (Kel. 3: 16)
2) Mengusut perkara pembunuhan (Ul. 21: 22)



Penatua GKI dalam tradisi Calvinis 29

3) Mengadili pembunuh (Ul. 19:12)
4) Mengurus perkara cekcok dalam pernikahan (Ul.22:15; 25:7)

Fungsi Zaqen ini haruslah dilihat dalam konteks (situasi
kehidupan) bahwa bangsa Israel menyadari dirinya adalah umat
pilihan Allah yang diperlengkapi dengan berbagai peraturan
yang bertujuan untuk memelihara nilai-nilai dan norma-norma
kehidupan seperti yang dikehendaki Allah. Dalam rangka mem-
pertahankan dan memelihara kehidupan, dalam kedudukannya
seperti yang disebutkan di atas maka bangsa Israel memer-
lukan para Zaqen selaku pengontrol kehidupan sosial di dalam
umat Allah.

Peranan para Zaqen ini tampaknya berlangsung sepan-
jang sejarah kehidupan bangsa Israel itu sendiri: sejak keluar
dari Mesir, melalui para hakim, para raja, pembuangan ke Babel,
kembali dari pembuangan Babel sampai pada zaman Perjanjian
Baru. Walaupun pada zaman raja-raja, para raja mempunyai
kepemimpinan atas umat Israel, namun para raja pun mengakui
peranan dan kedudukan Zaqen tersebut (1Raj. 8:1,3; 10:1, 2Raj.
10:1; 19:2; 23:1).

Di dalam Perjanjian Baru, kata presbiter dalam kontek-
snya masing-masing dapat dikelompokkan dalam empat ke-
lompok pengertian:
1) Yang menunjuk pada usia tua dalam artian umum (Kis.

2:17, 1Tim. 5:1-2, 1Pet.5:5, Luk. 15:27)
2) Yang menunjuk kepada nenek moyang atau pemimpin aga-

ma di masa lampau (Mat. 15:2, Mrk. 7:3,5)
3) Yang menunjuk kepada para penatua Yahudi (Mat. 16:21,

Kis. 4:4-5,8,23; 6:12; 23:14; 24:1)
4) Yang menunjuk kepada penatua gereja (Kis. 11:30; 14:23;

15:2,4,6,22-23; 1Tim. 5:17,19; Tit. 1:5)



Penatua GKI dalam tradisi Calvinis 30

Dengan demikian peranan presbiter dalam Perjanjian Ba-
ru sangat penting dalam kaitannya dengan umat, yaitu dalam hal
kepemimpinan dan pengontrol sosial. Oleh sebab itu kita dapat
mengatakan bahwa peranan presbiter tidak banyak berbeda
dengan peranan Zaqen dalam Perjanjian Lama.

Ketika gereja mula-mula mengalami perkembangan yang
pesat, maka mau tidak mau peranan presbiter pun berkembang.
Sehingga muncul beberapa jenis presbiter yang ditentukan oleh
pelayanannya, yaitu:
1) Presbiter yang bertindak selaku gembala, selaku pemberi

teladan (1Pet. 5:1-3). Tekanan pelayanannya adalah pada
soal penggembalan/pengabdian diri dan bukan pada
pemerintahannya.

2) Presbiter yang mengunjungi orang sakit dan mendoakannya
(Yak. 5:14)

3) Presbiter yang bertugas berkhotbah dan mengajar (1Tim.
5:17)

Sinodal
Kata sinodal berasal dari kata Yunani sunhodos. Kata ini

tidak terdapat dalam Alkitab. Tetapi akar katanya terdapat dalam
Alkitab, yaitu Sunodeuo (Kis. 9:7) dan Sunodia (Luk. 2:44) yang
berarti seperjalanan.

Sinode berarti berjalan bersama, seperjalanan, berpikir ber-
sama, bertindak bersama. Sebagai contoh dari hidup bersinode
dapat kita lihat dalam Kisah 15. Pada zaman Paulus dan Barna-
bas, dalam jemaat Anthiokia muncul suatu masalah yang harus
dipecahkan yaitu apakah orang-orang kafir (bukan Yahudi) yang
akan masuk Kristen harus menjalani proses proselitisasi Yahudi
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dahulu? Apabila hal ini merupakan keharusan maka berarti
orang-orang bukan Yahudi ini harus tunduk kepada peraturan
sunat Yahudi.

Sehubungan dengan hal ini terdapat perbedaan pendapat.
Juga antara Paulus dan Petrus. Paulus tidak setuju bahwa mereka
yang bukan Yahudi harus disunat terlebih dahulu sebelum men-
jadi Kristen. Sedangkan Petrus sebaliknya. Maka kita dapat
membayangkan gejala perpecahan di tengah jemaat ini. Jemaat
Anthiokia adalah jemaat yang mandiri, artinya dapat mengambil
kewenangan sendiri untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ten-
tu saja mereka akan dapat memecahkan masalah tersebut apalagi
dengan hadirnya tokoh seperti Paulus, Petrus dan Barnabas.
Tetapi mereka tidak berusaha memecahkan masalah itu sendirian
karena berkeyakinan bahwa jemaat ini juga berada dalam
persekutuan bersama dengan jemaat-jemaat lainnya. Itulah
sebabnya mereka membawa masalah ini ke persidangan gerejawi
di Yerusalem. Langkah kebersamaan inilah yang dikenal dengan
sebutan sinodal.

Ciri-ciri Sistem Presbiterial Sinodal
Setelah memperhatikan sistem presbiterial dan sinodal

serta penjelasan dari makna presbiterial dan sinodal itu sendiri
dalam Alkitab, maka kita dapat mengatakan bahwa dalam sistem
Presbiterial Sinodal ini terdapat ciri sebagai berikut:

Gereja dipimpin oleh pejabat-pejabat gerejawi yang
secara kolektif disebut Majelis Jemaat. Pejabat-pejabat gerejawi
ini bukanlah wakil-wakil dari jemaat melainkan orang yang me-
megang jabatan itu atas nama Tuhan Yesus Kristus dan berhada-
pan dengan jemaat. Setiap anggota Majelis Jemaat mempunyai
kedudukan yang sama; tidak ada seorang pun yang lebih tinggi
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atau lebih rendah dari yang lain. Masing-masing mempunyai tu-
gasnya sendiri.

Jabatan gerejawi adalah untuk menekankan bahwa
ada orang atau orang-orang yang diberi kepercayaan oleh gereja
untuk mengatur, mengelola, mengarahkan, melayani dan mem-
impin jemaatnya atau gereja. Gereja Kristen Indonesia (GKI)
mengenal dua macam pejabat gerejawi, yaitu Penatua dan
Pendeta. Penatua dan pendeta adalah anggota-anggota Majelis
Jemaat.

Ciri utama dari sistem Presbiterial Sinodal ialah kepe-
nuhan dalam kesatuan. Tiap-tiap jemaat yang dipimpin oleh
Majelis Jemaat mempunyai kemandirian penuh; tetapi pada saat
yang sama tiap-tiap jemaat yang ada berada dalam kesatuan
dengan jemaat-jemaat lain dalam satu sinode sebagai wujud
nyata berjalan bersama para presbiter dalam memimpin gereja
yang Tuhan percayakan kepada mereka.

Hal ini mempunyai implikasi positif sebagai berikut:
Jemaat mempunyai otonomi (kemandirian penuh) tetapi terbatas;
yang membatasinya ialah Sinode. Sebaliknya Sinode mempu-
nyai kekuasaan tetapi terbatas; yang membatasinya ialah jemaat-
jemaat. Dalam sistem Presbiterial sinodal semua keputusan yang
diambil berdasarkan kesepakatan bersama bukan berdasarkan
wewenang yang ada pada salah satu pihak.

GKI sebagai satu kesatuan tubuh Kristus, secara or-
ganisasi terdiri dari empat aras, yaitu: Jemaat – Klasis – Sinode
Wilayah – Sinode Am. Dalam sistem ini hubungan yang ada
bukanlah yang bersifat hirarkies (dari atas ke bawah), melain-
kan lebih bersifat perluasan tanggung jawab pelayanan dan sela-
lu mengarah kepada kesatuan sebagai keluarga besar.
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Kekuasaan tertinggi ada pada persidangan-persidangan
pejabat gerejawi, baik di tingkat jemaat, klasis, sinode wilayah
maupun sinode Am. Persidangan yang satu tidak boleh men-
guasai/memerintah persidangan yang lain; sebagaimana pejabat
gerejawi yang satu tidak boleh menguasai/memerintah pejabat
gerejawi yang lain Dengan demikian sistem ini mengharuskan
banyaknya terjadi dialog dan komunikasi yang intensif antara
pengambil keputusan.
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Penatua GKI dalam Tradisi Calvinis

A. Penatua dari Tradisi Alkitab ke dalam Tradisi
Gereja

Yesus sering disebut sebagai Kepala Gereja. Sebutan/
gelar ini tidak digunakan oleh Yesus sendiri, melainkan berasal
dari orang-orang Kristen yang membutuhkan satu acuan pokok
dalam menyelenggarakan kepemimpinan di dalam kehidupan
gereja

Yesus sebagaimana yang kita kenal dalam Injil-injil tidak
memiliki status kepemimpinan apapun, namun Ia memiliki misi.
Misi-Nya sering diungkapkan dalam pengajaran-Nya mengenai
Kerajaan Allah. Kerajaan Allah adalah tujuan hidup-Nya.
Tujuan hidup-Nya inilah yang menentukan cara hidup-Nya, cara
-Nya bekerjasama dengan para murid, cara-Nya berkomunikasi
dengan orang-orang di sekeliling-Nya. Orang bisa menyebut-
Nya sebagai apa saja: guru, nabi, penyesat, penghujat, Tuhan,
Anak Allah, Anak Manusia, dsb. Bila kita menyebut-Nya se-
bagai Kepala Gereja, maka seharusnya kita pun sebagai gereja-
Nya di masa kini - hidup dan menjalankan misi yang telah dimu-
lai-Nya. Yaitu mewartakan dan berusaha memberlakukan Kera-
jaan Allah di tengah kehidupan pribadi kita dan di tengah dunia.

Sesudah Yesus wafat, bangkit dan meninggalkan para
murid-Nya, gereja pun lahir. Sejak awal gereja berusaha
melanjutkan semangat dan pemberitaan Yesus itu. Mula-mula
gereja sebagai persekutuan berkumpul di sekeliling para murid
Yesus (yang disebut sebagai para utusan/rasul). Orang-orang
Kristen mula-mula mendengarkan pengajaran mereka dan
mengakui kewibawaan rasuli mereka.
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Bersama dengan berjalannya waktu para rasul-pun wafat
dan misi serta kepemimpinan gereja dilanjutkan oleh generasi
yang kemudian. Gereja tidak hidup di dalam ruang hampa. Di
sekitar mereka telah ada berbagai bentuk organisasi yang bisa
mereka ambil dan gunakan dalam komunitas gereja. Karena
kedekatan gereja mula-mula dengan ke-Yahudian, maka
digunakanlah pola yang dikenal di dalam ke-Yahudian, seperti
misalnya adanya para nabi, guru, penatua, dlsb.

Dalam surat-surat rasul Paulus (dan juga surat-surat PB
lainnya) kita menemukan berbagai nasihat mengenai bagaimana
caranya kehidupan komunitas ini diselenggarakan. Selain hal-hal
yang bersifat organisatoris, kita menemukan juga gagasan ten-
tang Roh Kudus sebagai suatu prinsip utama di dalam komunitas
Kristiani. Inilah sebabnya sampai dengan hari ini, gereja senan-
tiasa berdoa memohon pimpinan dan penerangan dari Roh Ku-
dus dalam segala kegiatan yang dijalankannya, bahkan di dalam
rapat-rapat (yang sepintas tampaknya sebagai hal yang duniawi).

Pada jemaat mula-mula sudah mulai berkembang fungsi-
fungsi yang bertanggungjawab atas tugas-tugas tertentu di dalam
jemaat. Kepelbagaian di antara berbagai fungsi ini juga terjadi.
Belum ada fungsi yang seragam pada semua persekutuan Kris-
tiani pada waktu itu. Khusus untuk fungsi kepemimpinan sangat
menonjol unsur-unsur kebebasan, kerjasama serta kesatuan.
Umumnya sudah mulai dikenal kepemimpinan kolektif pada ma-
sa paska-para rasul. Seperti dalam tradisi Yahudi, muncullah
fungsi (yang kemudian berkembang menjadi jabatan) penatua.
Dalam hubungan antara komunitas yang satu dengan komunitas
yang lain, mereka umumnya dilihat sebagai suatu kesatuan
jemaat yang dipimpin oleh para presbyter (penatua). Dari ma-
sing-masing komunitas tersebut juga mulai dipilih orang-orang
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yang dinilai layak untuk melakukan fungsi-fungsi tertentu dalam
hal peribadahan dan pengajaran serta kepemimpinan.

Bersama dengan perjalanan waktu dan perkembangan
gereja, fungsi penatua berkembang menjadi jabatan yang ber-
tanggungjawab memelihara tradisi. Tradisi ini tercermin dalam
hal-hal yang dilakukan oleh para penatua di dalam dan di luar
gereja. Oleh karena itu dalam formula liturgi peneguhan pena-
tua, kita mendengar pertanyaan dan jawaban mengenai tanggung
jawab penatua dalam menjaga kawanan domba milik Allah. Di
sini lah kita melihat fungsi penggembalaan yang melibatkan un-
sur kepemimpinan dan pewarisan tradisi gereja.

Dalam perkembangan sejarah, perlahan-lahan jabatan
penatua berkembang menjadi jabatan gerejawi yang semakin
kompleks. Dan semakin lama para pejabat gerejawi semakin
menjadi sekelompok elit yang mengendalikan gereja. Jurang an-
tara para pejabat gereja dengan warga gereja (pada masa inilah
mulai timbul polarisasi kaum klerus/pejabat gereja dan kaum
awam) semakin lebar.

Reformasi pada abad XVI berusaha membalikkan
perkembangan yang sudah berjalan sedemikian jauh, yang men-
jadikan jabatan gerejawi lebih penting dan menentukan daripada
fungsi-fungsinya, dan juga telah menjauhkan kaum yang berja-
batan gerejawi dengan warga gereja secara keseluruhan.

B. Penatua dan Majelis Jemaat dalam Tradisi
Calvinis

Umumnya kita mengenal ada empat jabatan gerejawi
menurut Calvin: gembala (pendeta), pengajar, penatua dan di-
aken. Sebetulnya gagasan tentang jabatan dan fungsi penatua
baru muncul belakangan, setelah Calvin tinggal di Strasburg. Di
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sana ia belajar dari Bucer, yang menugaskan seorang pengawas
kehidupan jemaat untuk masing-masing bagian kota.

Dalam gereja-gereja Calvinis di kemudian hari, jabatan
penatua ini merupakan unsur ‘awam’ yang bekerjasama dengan
pendeta dalam korps ke-majelis-jemaat-an. Tidak demikian pada
zaman Calvin sendiri, di mana para penatua adalah wakil
pemerintah setempat. Lebih tepatnya, hal ini mencerminkan ker-
jasama antara gereja dan negara untuk kesejahteraan masyarakat.

Calvin menyatakan bahwa jabatan-jabatan ini berkem-
bang pada zaman Perjanjian Baru. Ia menunjukkan bahwa dalam
jabatan ini terdapat dua fungsi: presbyteros dan episkopos
(penilik/uskup) yang menunjuk pada tugas yang sama yaitu
memimpin gereja dengan Firman. Dalam perkembangan sejarah
yang rumit kedua jabatan ini telah dibedakan dalam Gereja Ro-
ma Katolik, dan oleh Calvin keduanya kembali dipersatukan.

Selanjutnya dari jabatan penatua ini Calvin membedakan
antara mereka yang memimpin jemaat sambil melayankan Fir-
man dan mereka yang memimpin tanpa melayankan Firman. Ini
berarti para pendeta dan para penatua memiliki tanggungjawab
dan wewenang yang sama dalam mengawasi dan menilik ang-
gota jemaat, tetapi juga sekaligus para pendeta memiliki tugas
tambahan, yaitu melayankan Firman dan sakramen-sakramen.

Para pengajar biasanya disejajarkan dengan para gem-
bala/pendeta, karena tugasnya yang menyangkut pengajaran
iman dan kehidupan orang Kristen. Sedangkan diaken (jabatan
yang sudah tidak ada lagi di GKI SW Jabar) melakukan tugas
diakonia (dalam arti luas).

De Jonge mencatat beberapa kesimpulan sehubungan
dengan jabatan gerejawi ini:

1) Pertama, tugas-tugas gereja tidak lagi di tangan satu orang
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saja. Para pejabat yang ada bersama-sama bertanggungjawab
atas pelaksanaan tugas di gereja. Karena adanya pembagian
tugas, maka struktur hirarkis didobrak. Pendeta tidak lebih
tinggi pangkatnya daripada penatua, demikian juga se-
baliknya.

2) Kedua, ada aturan yang jelas mengenai proses pemilihan dan
pengangkatan seseorang ke dalam jabatan gerejawi. Mereka
haruslah orang yang memiliki kemampuan, serta tingkah
laku dan kehidupan rohaninya sesuai dengan jabatan mereka.
Oleh karena pengangkatan yang jelas dan dengan alasan
yang jelas pula, maka mereka memiliki mandat yang sesuai
dengan tugasnya.

3) Ketiga, ada struktur perundingan untuk mengambil keputusan
yang jelas. Tidak boleh seorang pejabat mengambil kepu-
tusan seorang diri saja dan secara sembunyi-sembunyi,
menyangkut hal yang memengaruhi kehidupan seluruh
jemaat. Di kemudian hari struktur ini terus-menerus dikem-
bangkan sehingga tidak hanya perundingan pada tingkat
jemaat (presbiterial) saja yang paling menentukan, tetapi ju-
ga perundingan pada jenjang yang lebih luas (klasikal, si-
nodal maupun sinode nasional/am). Dan biasanya pada jen-
jang yang lebih luas dipikirkan dan diputuskan hal-hal yang
menyangkut ibadah, ajaran dan tata gereja.

Perlu juga diingat bahwa para pejabat ini dipanggil oleh
Allah melalui gerejanya, dan bukan semata-mata oleh anggota
jemaat. Dan sesungguhnya dalam tradisi Calvinis, sekalipun kita
menemukan benih-benih untuk kehidupan masyarakat yang
demokratis, tetapi tata gerejanya sendiri bukanlah suatu sistem
yang demokratis. Bukan suara jemaat, bukan pula suara terban-
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yak di jemaat yang menentukan. Majelis Jemaat tidak harus tun-
duk kepada, apalagi mencari popularitas dari tengah-tengah ang-
gota jemaat. Para pendeta dan penatua adalah pejabat gerejawi
yang dipanggil oleh Allah. Ini berarti mereka pertama-tama ber-
tanggungjawab kepada Allah dan Yesus Kristus, bukan kepada
para anggota jemaat. Bahkan justru para anggota jemaatlah yang
seharusnya menaati mereka.

Bila ada kesalahan yang diperbuat oleh pendeta maupun
penatua, maka pertama-tama bukanlah jemaat yang harus
‘menghakimi’ mereka. Tidak ada keharusan bagi mereka untuk
mengaku dosa di hadapan seluruh jemaat (seperti dalam gereja-
gereja bertradisi kongregasionalis). Ada mekanisme penggemba-
laan khusus yang dilaksanakan oleh Majelis Jemaat sebagai sua-
tu korps terhadap anggota mereka yang ‘terjatuh’ ini.

C. Kompetensi Penatua (Berdampingan dengan
Pendeta dalam ke-Majelis-Jemaat-an)

1. Kecakapan Organisasi dan Administrasi
Untuk melayani di dalam suatu komunitas dibutuhkan

kemampuan menata diri dan menata kehidupan bersama. Dalam
proses pencalonan dan pemilihan para penatua (juga biasanya
dalam proses pemanggilan seorang pendeta), aspek ini cukup
menjadi perhatian. Bahkan tidak jarang Majelis Jemaat (MJ) te-
lah membuat komposisi sementara untuk struktur MJ yang baru,
dengan memasukkan para calon anggota MJ, dengan harapan
kebutuhan organisasi dan administrasi pelayanan dalam gereja
bisa berjalan berkesinambungan.

Hal ini tentu baik dan memperlihatkan betapa MJ menya-
dari pentingnya penyelenggaraan pelayanan. Namun tidak kalah
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pentingnya dalam aspek kompetensi ini adalah kesadaran bahwa
organisasi gereja berbeda dengan organisasi modern lainnya
(bahkan juga berbeda dengan non-profit organization lainnya).
Kesungguhan dalam bekerja memang tidak berbeda, namun
hasil atau kepuasan mereka yang telah bekerja pastilah tidak sa-
ma dengan hasil atau kepuasan yang diperoleh dari organisasi
yang lainnya.

Seperti apakah kepuasan dan hasil yang bisa diharapkan
oleh para calon penatua dari pelayanannya dalam organisasi ge-
reja?

Untuk sementara jawabannya kita simpan dulu. Dan pada
kesempatan lain ketika kita berjumpa lagi, setelah paling sedikit
para calon penatua menjalani masa pelayanannya selama dua
tahun, dapatlah kiranya kita kembali lagi kepada pertanyaan ini,
dan berbagi jawaban atas pengalaman kita masing-masing.
(Untuk saat ini baiklah kita menyadari pentingnya mengenal kul-
tur kerja/pelayanan dalam jemaat/klasis/sinode kita masing-
masing dan berusaha memberikan yang terbaik).

2. Kecakapan Hubungan antar Pribadi dan Kerekanan
Kepemimpinan dalam tradisi Calvinis yang dianut oleh

GKI adalah kepemimpinan kolektif. Proses pengambilan kepu-
tusan dilakukan bersama-sama. Pelaksanaan bisa dipercayakan
kepada masing-masing bagian yang berwenang dan telah di-
tugaskan untuk itu, namun tetap semuanya berada di bawah
tanggung jawab dan pengawasan bersama.

Untuk itu selain teknis organisasi dan administrasi, kita
juga membutuhkan kematangan dan mengalami proses pende-
wasaan pribadi khususnya menyangkut hubungan antar pribadi
dan semangat kerekanan di dalam ke-majelis-jemaat-an.
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Buruknya mutu hubungan antar pribadi dalam ke-majelis
-jemaat-an akan memperlemah kemampuan pelayanan majelis
jemaat secara keseluruhan. Persaingan yang tidak sehat dalam
pelayanan akan merusak bukan saja hubungan di antara yang
bersaing, tetapi juga kesatuan di dalam majelis jemaat, bahkan
keutuhan jemaat secara keseluruhan.

3. Kecakapan Teologis
Para penatua di GKI cukup dimanjakan dengan tidak

adanya kewajiban untuk secara teratur memimpin ibadah, ber-
gantian dengan pendeta. Hal ini menyebabkan urusan-urusan
teologis seringkali dihindari oleh para penatua. Padahal tidak ada
hal yang tidak berdimensi teologis dalam gereja. Bahkan urusan
uang pun ada aspek teologisnya. Dengan demikian para benda-
hara GKI tidak boleh melihat urusan uang semata-mata dari segi
ekonomis dan bisnis saja.

Aspek kompetensi teologis ini tampaknya menjadi PR
dan utang GKI. Pembinaan penatua tidak cukup hanya sekali-
sekali saja dilakukan. Acara seperti yang sedang kita jalankan
seharusnya lebih sering dan lebih banyak dilakukan serta lebih
mendalam, menyangkut persoalan-persoalan teknis dan teologis
yang dihadapi di lapangan pelayanan.

Lemahnya para penatua GKI dalam aspek kompetensi teolo-
gis ini menyebabkan kita dengan mudah dipengaruhi bahkan
diserang oleh berbagai tradisi dan aliran kekristenan yang lain.
Tidak selalu yang lain itu berarti jelek. Tetapi juga tidak selalu
yang kelihatannya bagus pada aliran yang lain itu sesuai dengan
jati diri dan tradisi teologis kita. Mulai dari hal yang kelihatan-
nya sepele seperti bertepuk tangan dalam ibadah sampai kepada
teologi di balik nyanyian-nyanyian itu sendiri, semuanya seha-
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rusnya dapat dihadapi dan diselesaikan dengan baik seandainya
para penatua GKI memiliki kompetensi teologis yang cukup.

4. Kecakapan Pengembangan Diri
Kesempatan pelayanan sesungguhnya berarti sebuah ke-

sempatan untuk mengembangkan diri. Di dalam pelayanan kita
akan menemukan begitu banyak hal yang baru. Dan juga ada
tuntutan supaya kita memperluas wawasan dan ketrampilan kita
dalam pelayanan.

Betapa menyedihkannya kalau seseorang penatua yang
sudah belasan, bahkan puluhan tahun menjadi penatua, wawasan
dan ketrampilan pelayanannya masih sama saja seperti tahun-
tahun pertama masa pelayanan awalnya. Bukankah setelah
berkali-kali menjadi  penatua, ia sudah boleh dilihat sebagai fi-
gur keteladanan? Teladan karena kerelaannya melayani Tuhan
dan gerejanya dalam waktu yang panjang, dan teladan karena
kematangannya secara teologis dan penguasaan bidang pelaya-
nannya.

Oleh karena itu seorang penatua bukan cuma rela bekerja
dan melayani, tetapi juga perlu rela untuk belajar terus, agar ia
mengalami pertumbuhan dan pada waktunya dapat menjadi
teladan. Sesuai dengan nama jabatan yang disandangnya. Pena-
tua, orang yang dihargai pengalaman, pengetahuan dan
kearifannya yang berkembang bersama usianya.
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D. Hak dan Kewajiban Penatua, Tradisi Calvinis
dalam Praktek (menurut Tata Gereja & Tata
Laksana GKI SW Jabar)

Secara umum para penatua (juga para pendeta) adalah
anggota jemaat juga. Yang membedakan mereka dengan jemaat
adalah dalam hal panggilan khusus yang mereka terima. Jadi apa
yang diberlakukan bagi anggota jemaat GKI, berlaku juga bagi
para penatua dan pendeta.

Penatua sebagai Panggilan Spiritual
Seseorang yang terpanggil dan diproses untuk menjadi

seorang penatua pada hakikatnya dia sedang mengemban suatu
“panggilan spiritual” (rohani). Karena itu syarat utama untuk
melaksanakan jabatan penatua adalah mengutamakan kualitas
rohani yang baik dan dapat diteladani, serta mampu bekerja sa-
ma dengan para penatua dan pendeta. Persekutuan yang menjadi
wadah kepemimpinan para penatua dan pendeta tersebut dalam
pengajaran gereja Calvinis disebut dengan “Presbyterium” atau
yang disebut dengan “Majelis Jemaat”. Dengan demikian,
pengertian Majelis Jemaat menunjuk kepada suatu kelembagaan
formal dari para pejabat gerejawi yang terdiri dari Pendeta dan
Penatua. Mereka bersama-sama berkomitmen dalam iman untuk
melaksanakan panggilan rohaniah, yaitu menjadi para hamba
Tuhan Yesus Kristus yang saling melayani dengan penuh kasih.

Syarat-Syarat untuk Menjadi Penatua
Sebenarnya setiap anggota jemaat memiliki hak untuk

menjadi seorang penatua, asalkan anggota jemaat tersebut dapat
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melaksanakan tugas panggilannya sebagai pejabat gerejawi
dengan setia dan bertanggungjawab. Untuk itu tentunya dibutuh-
kan kriteria spiritualitas sesuai firman Tuhan agar seseorang
yang berjabatan penatua dapat melaksanakan tugasnya dengan
baik dan sesuai kehendak Tuhan. Kriteria yang ditetapkan ber-
dasarkan 1 Timotius 1:3:1-7 adalah:

1) Moralitas yang tinggi: seorang yang tak bercacat, suami dari
satu isteri, dapat menahan diri,

2) Temperamen atau karakter: bijaksana, sopan, suka memberi
tumpangan, bukan peminum, peramah dan bukan pemarah.

3) Kompetensi: cakap mengajar orang
4) Integritas: seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan

dihormati oleh anak-anaknya; mempunyai nama baik di luar
jemaat.

Tentunya kriteria yang rinci dari 1Timotius 3:1-7 tidak
hanya terbatas pada hal-hal yang telah disebutkan. Misalnya
makna “suka memberi tumpangan” lebih menunjuk kepada sikap
kemurahan hati dan kepedulian seorang penatua kepada persoa-
lan yang dihadapi oleh anggota jemaat. Juga kompetensi seorang
penatua tidaklah cukup hanya mengajar, tetapi juga apakah dia
dapat menjadi penasihat yang bijaksana dan memiliki semangat
untuk memberitakan firman Tuhan di berbagai bidang dan
pekerjaan sehari-hari. Karena makna seseorang yang dipanggil
untuk menjadi seorang penatua bukan hanya saat dia bertugas di
gereja; tetapi juga apakah dalam kehidupan sehari-hari dia
mencerminkan sebagai seorang hamba/pelayan Tuhan di tengah-
tengah keluarga dan pekerjaannya. Nasihat Firman Tuhan yang
perlu diperhatikan adalah: “Perhatikanlah semuanya itu, hi-
duplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua
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orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu.
Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat
demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang
yang mendengar engkau” (1Tim. 4:15-16).

Tugas dan Pelayanan Seorang Penatua
Sebagaimana dipahami bahwa Gereja Kristen Indonesia

(GKI) menganut sistem “presbiterial-sinodal”. Dalam sistem ini
bentuk penataan gereja dikelola oleh para “presbiterium”, yaitu
Majelis Jemaat, yaitu para pendeta dan para penatua yang
berkedudukan setara. Dengan demikian tugas dan pelayanan
seorang penatua pada prinsipnya saling melengkapi dan saling
mendukung sehingga dapat terwujud suatu pola pelayanan
Majelis Jemaat yang efektif untuk melayani pekerjaan Tuhan.

Faktor-faktor utama untuk mengemban tugas dan pela-
yanan seorang penatua adalah:

1) Kesediaan untuk menyisihkan waktu secara khusus seluruh
pelayanan gerejawi.

2) Pola berpikir yang konseptual spiritual dan visioner.
3) Keikhlasan untuk membagi ide/gagasan, dan juga kemampu-

an untuk menerima perbedaan (tidak memaksakan ke-
hendak).

4) Bertanggungjawab penuh terhadap pelaksanaan seluruh pela-
yanan kebaktian dan program-program pelayanan gerejawi.

5) Mengawasi pengajaran dan perkembangan pemikiran teolo-
gis dalam kehidupan jemaat agar tetap sesuai dengan firman
Tuhan dan pengajaran gereja.

6) Kesediaan untuk terus belajar, dibina, dan diperlengkapi
menurut pengajaran firman Tuhan dan Tata Gereja GKI.
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Umumnya waktu yang paling banyak dipersembahkan
oleh seorang penatua adalah menghadiri rapat atau persidangan
gerejawi dan juga menjadi pendamping di berbagai bidang pela-
yanan yang dipercayakan Majelis Jemaat kepadanya. Karena
seorang penatua adalah pemimpin yang melayani, maka dia per-
lu bersama-sama dengan seluruh anggota Majelis Jemaat terus-
menerus memikirkan secara seksama berbagai hal yang akan
dilaksanakan dalam pelayanan gerejawi. Sehingga tidak terhin-
darkan seorang penatua dipanggil untuk ikhlas mem-
persembahkan waktunya dalam berbagai acara persidangan ge-
rejawi dan juga sebagai pendamping di suatu bidang yang men-
jadi tanggungjawabnya.

Masa Pelayanan Penatua
Masa pelayanan seorang penatua adalah 3 tahun. Dengan

demikian masa pelayanan seorang penatua di suatu jemaat tidak
bersifat permanen seumur hidup, tetapi bersifat periodik.
Menurut Tata Gereja GKI seorang penatua yang telah menjabat
satu periode (3 tahun) dapat dipilih kembali untuk satu periode
berikutnya (3 tahun), setelah itu dia harus berhenti dahulu sela-
ma 1 tahun. Namun ketentuan tersebut tidaklah bersifat otoma-
tis. Artinya setiap penatua yang telah melayani selama satu peri-
ode tidak selalu harus dipilih kembali untuk satu periode beri-
kutnya.

Dalam hal ini Majelis Jemaat sebagai lembaga perlu
memperhatikan aspek regenerasi dan kesempatan para anggota
jemaat yang lain untuk mengemban tugas seorang penatua. Kita
perlu memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada anggota
jemaat dengan kriteria yang telah disebutkan di atas untuk
mengemban tugas pelayanan seorang penatua. Di samping itu
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Majelis Jemaat perlu memperhatikan aspek kualitas spiritualitas
(rohani) dari setiap pejabat gerejawi sehingga dapat terbentuk
suatu sinergi pelayanan yang semakin solid dalam memuliakan
nama Tuhan.

Idealnya seorang anggota jemaat yang diproses menjadi
seorang penatua adalah seorang anggota jemaat yang sejak awal
aktif di berbagai bidang pelayanan gerejawi dan yang dengan
setia mengikuti berbagai pembinaan dan pelatihan yang
diselenggarakan oleh Majelis Jemaat, Majelis Klasis dan Majelis
Sinode. Sehingga pada saat seseorang diproses menjadi seorang
penatua, dia telah memahami dengan baik kehidupan dan pergu-
mulan anggota jemaat, pengajaran dan teologi GKI, motivasi
pelayanan yang tulus dan kedewasaan sikap. Karena itu semakin
tinggi kualitas spiritualitas dan kompetensi para penatua dan
pendeta, maka makin efektif pula pelayanan gereja Tuhan untuk
mengarungi kehidupan dan persoalan di tengah-tengah dunia ini.
Dalam pengertian ini tepatlah firman Tuhan yang berkata:
“Orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat
menginginkan pekerjaan yang indah” (1Tim. 3:1).
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