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Generasi Menentukan Perilaku

Silent Generation

Work is life

Baby Boomer

Live to Work

Gen X

Work to live

Gen Y

Work for fun

Gen Z
???

1930

1945

1965

1980

2000

Sikap hidup
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Generasi Menentukan Perilaku

Silent Generation

Work is life

Baby Boomer

Live to Work

Gen X

Work to live

Gen Y

Work for fun

Gen Z
???

1930

1945

1965

1980

2000



Generasi Menentukan Perilaku

Silent Generation

Work is life

Baby Boomer

Live to Work

Gen X

Work to live

Gen Y

Work for fun

Gen Z
???

1930

1945

1965

1980

2000



Era Disruptif (Exponensial) 
dalam Gereja

1. Cara lama dalam pelayanan dan hidup
bergereja menjadi usang

2. Bukan fenomena “hari ini” tapi
fenomena “masa depan yang dibawa ke
masa kini”

3. Pendeta/Gembala yang semakin
berpengalaman dan merasa pintar
makin sulit melihat/membaca
fenomena ini – “Past Trap or Success 
Trap”



Apa yang terjadi antara lain: 

1. Konsep gereja simple dan sederhana

2. Konsep interaksi mimbar- jemaat menjadi
interaksi komunitas sederhana. Komunitas
rohani lebih banyak bermunculan

3. Fokus ibadah sebagai perayaan berubah
menjadi fokus pada perubahan hidup karena
relasi dalam komunitas

4. Terbukanya ruang baru yang tercipta karena
kehadiran anak muda millennials

5. Pendeta/gembala harus lebih mudah
dijangkau/diakses oleh sosial media

6. Gereja yang SMART, EFISIEN, AKURAT, 
CEPAT

Era Disruptif (Exponensial) 
dalam Gereja



Kisah Para Rasul 2:41-47 

1. Committed to apostolic teaching 

2. Connected to peer

3. Confirmation

4. Caring and Sharing 



Gereja cenderung memandang
Perubahan di dunia atau Budaya 
sebagai hal negative, termasuk
Consumer Culture

Di Barat, Gereja di Barat terjadi
kemunduran dan penciutan
partisipasi orang ke dalam Gereja 
dan dampak Gereja ke Budaya

Muncul istilah: Saya spiritual tapi 
tidak religious (Robert Wuthnow)

Konteks konsep Gereja yang cair



Pandangan Peter Ward

• Gereja seharusnya cair, 
mengalir dan dapat 
berubah

• Gereja harus dapat 
merengkuh sifat cair
dari budaya daripada
sekedar mengambang
sewaktu mengarunginya

• Konsep gereja sebagai 
suatu kumpulan orang 
yang berjumpa di suatu 
tempat pada waktu
tertentu dan melakukan
kegiatan bersama harus
menjadi konsep baru



Pandangan Peter Ward

Kebutuhan spiritual para 
konsumen modern:

1. INFORMALITAS
ORANG MERASA TERHUBUNG
ORANG MEMAHAMI DIRINYA

2. ORANG MERASA HANGAT 
DALAM KOMUNITAS 
INFORMAL

3. SEMUA SIAP TERUS BELAJAR 
DAN BERINOVASI

4. ORANG SEMAKIN INTIM
DENGAN TUHAN

5. ORANG MEMAHAMI TUGAS 
YANG TUHAN INGINKAN



1. Dalam gereja yang cair, 
keanggotaan ditentukan oleh 
partisipasi dan keterlibatan serta
perjumpaan dengan Tuhan

2. Gereja yang cair akan terus
menerus bergerak dan mengalir
meresponi Roh Kudus dan injil 
Kristus, didorong oleh imaginasi
dan kreativitas pemimpin-
pemimpinnya, dan pilihan-pilihan
serta pengalaman-pengalaman
orang yang beribadah di dalamnya. Aplikasi



Aplikasi

3. Jadi, gereja pada dasarnya
adalah dimana relasi terjadi
seperti relasi Allah Bapa, 
Putera, dan Roh Kudus. 

4. Jadi dimana atau ketika relasi
yang bermakna terjadi, itu 
adalah Gereja.
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Tata ibadah
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Bandingannya :

•Gereja yang solid adalah gereja yang 
merupakan kumpulan orang-orang di 
suatu tempat dan melakukan sesuatu
bersama

•Gereja kentara karena ada bangunan, 
struktur Organisasi, kesamaan budaya
Organisasi, corak kepemimpinan, dan 
tata ibadah, serta ajaran yang 
konsisten dan stabil. Bahkan, 
formalitas dalam tata gaul sangat
ditekankan



Bandingannya :

• Gereja cenderung memandang dengan 
prasangka mengenai budaya kini, antara 
budaya konsumen, padahal ada yang masuk
akal dalam budaya dunia kini itu

• Ward mengatakan bahwa kita harus
menghargai tinggi relasi-relasi informal di 
tepian gereja bahkan memandangnya
sebagai gereja (Ward says that we must 
“value those informal relationships at the 
edges of the church and think of those 

things as church.”). Kata kunci: RELASI



Kepemimpinan Transformasional
dalam Gereja Cair Dibandingkan

dalam Gereja Solid

Pelaksanaan kepemimpinan
transformasional dalam Gereja 
Yang Cair harus nyata dalam 
beberapa tugas kepemimpinan

• Merumuskan VISI bersama
yang sederhana, utuh, dan 
menyentuh hati

• Menjalin RELASI yang 
partisipatif dan hangat serta
informal

• Menghasilkan MOBILISISASI
dan PARTISIPASI yang 
mengakar

Pelaksanaan kepemimpinan
transformasional dalam Gereja
Yang Solid nyata dalam beberapa
tugas kepemimpinan

• Merumuskan VISI bersama yang 
sederhana, utuh, dan menyentuh
hati

• Menjalin RELASI yang formal, 
pusat dan tepian

• Menghasilkan KOORDINASI yang 
menyeluruh



Kepemimpinan Transformasional
dalam Gereja Cair Dibandingkan

dalam Gereja Solid

• Menemukan SOLUSI
secara bersama

• Menunjukkan EKSEKUSI
harian yang cepat tanggap

• Melahirkan INOVASI

• Menciptakan suasana
saling MENGEDUKASI

• Melakukan REFLEKSI 
yang menyejukkan

• Menemukan SOLUSI melalui
persidangan

• Menunjukkan EKSEKUSI
harian yang terukur

• Melahirkan KONSISTENSI

• Menciptakan suasana
STABIL dan TAHU DIRI

• Melakukan REFLEKSI yang 
menjelaskan



Kepemimpinan

di GKI? 



Pemimpin transformasional yang berhasil dalam Gereja
yang Cair:

Rumus 1: Pemimpin tidak akan memiliki daya dan hasil

nyata dan dampak bila ia tidak mendapatkan
kepercayaan dari orang banyak.



Rumus 2: Kepercayaan dari orang banyak
tidak akan didapatkan bila ia tidak memiliki

kelebihan.



Rumus 3: Dalam konteks Gereja, maka

kelebihannya adalah dalam kedalaman
relasinya/terkoneksinya dengan Tuhan.



Rumus 4: Dalam konteks Gereja, maka
terkoneksi dirinya dengan Tuhan membuat dirinya

menjadi inspirasi bagi orang lain dan 

menghasilkan transformasi.



1.Gereja mesti memiliki
KEPEKAAN dan KETAJAMAN
atas perubahan yang terjadi
sesuai dengan era generasi
yang ada saat dan masa 
depan”



2.Perubahan yang terjadi saat
ini mestinya meneguhkan
gereja akan PANGGILANNYA 
sebagai agen perubahan
yang TUHAN hadirkan
sebagai Garam & Terang



3.Gereja tidak ditentukan oleh
kemapanan institusinya
melainkan pada GAIRAH 
UMATNYA yang 
mengekspresikan keintiman
dengan TUHAN yang 
diwujudkan dalam ekpresi
imannya di tengah dunia


