
 

 
 

BAB IV 

EKLESIOLOGI CALVIN 

 

 

 

4.1. 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.
1  

Semula ia direncanakan oleh    keluarganya 

menjadi imam di GKR. Namun ketika ia mempersiapkan diri 

studi teologi di Paris, ayahnya berselisih paham dengan 

keuskupan di Noyon sehingga recana itu dibatalkan.
2 

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.
3
 

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 

1 
B.J. van der Walt, From Noyon to Geneva: A piligrimage in the 

steps of John Calvin, (Potchefstroom: Potchefstroom University for CHE, 

1979), 3-4 
2 

Dr. Jan S. Aritonang, Berbagai Aliran di Dalam dan di Sekitar 

Gereja, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2007), 54 
3   

Dr.   W.F.   Dankbaar,   Calvin:   Djalan   Hidup   dan   Karjanja, 
(Djakarta: BPK, 1967), 172 
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abad pertengahan; (2) Bapa-bapa Gereja termasuk Agustinus. 

John Mair menerbitkan tafsiran empat Injil, sekaligus dia 

berusaha memertahankan ajaran Roma melawan inovasi dari 

Wycliffe,   Huss,   dan   Luther.
4   

Ada   kemungkinan tulisan 

tersebut menjadi salah satu bahan mata kuliah yang diikuti 

Calvin mempengaruhi 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 mengenai pikiran humanis dan reformatoris. 

Setahun kemudian, Calvin pindah ke kota Bourges dan 

mendapatkan gelar ahli hukum, dia mulai berkhotbah 

menyampaikan suara-baru kekristenan humanis. Sebelum 

ayahnya meninggal, Calvin dengan semangat termurni dari 

humanisme yaitu murah hati melakukan pembelaan pada 

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 

 
4 

Francois Wendel, CALVIN: The Origins and development of his 

religious thought (trans.Philip Mairet), (New York and Evanston: Harper 

& Row Publisher, 1963), 17-19. 
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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, 

Francis I baru saja mendirikan institusi baru yang memiliki 

semangat termurni dari humanisme. Calvin melakukan studi 

Helenis dengan mengikuti 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  mana  sangat  membantu Calvin 

mempertajam pandangan-pandangannya. 
5

 

Pada tahun 1531-1532, Calvin menyelesaikan buku 

pertamanya, 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 Francis I mempertimbangkan 

kebijakan fleksibilitas 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 terhadap Gereja Roma tempat dia dibesarkan. Dia 

berusaha menjaga hubungan baik dengan Gereja Roma 

meskipun  tetap  bersikap  kritis.  Berbagai  kelemahan   yang 

 

5 
Ibid., 25-26 
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muncul dalam pemerintahan gereja harus dibenahi melalui 

tindakan yang didasarkan pada sikap rendah hati tetapi tidak 

berhasil sehingga Calvin mengambil keputusan untuk 

berpihak kepada reformasi. Meskipun demikian, sebenar- 

benarnya Calvin tidak pernah meninggalkan gereja. Yang 

terjadi ialah cara berjuang yang berbeda. Semula 

perjuangannya dilakukan dari dalam gereja, kemudian 

perjuangannya dilakukan dari luar gereja melalui reformasi. 

Artinya, ketika bulan Mei 1534, Calvin kembali ke Gereja 

Roma di Noyon, dia harus menyerahkan jabatan gerejawinya, 

meninggalkan Perancis, dan tinggal di kota Basel-Swiss yang 

penduduknya telah menerima ajaran reformasi. Pada tahun 

yang sama, kelompok Anabaptis yaitu kelompok yang tidak 

puas dan melakukan kritik pada Pemerintah Gereja Roma 

Katolik dan memberontak serta mendirikan Kerajaan Seribu 

Tahun di kota Munster-Jerman Barat telah menimbulkan 

kekacauan bidang keagamaan. Karena tidak dapat dibedakan 

antara kelompok Anabaptis dan pengikut reformasi, 

akibatnya, pemerintah Jerman mengambil tindakan tegas 

kepada mereka yang menjadi anggota kelompok Anabaptis 

maupun pengikut reformasi. 

Pada tahun 1535, Calvin merevisi tulisannya 

Psychipannychia,        sekaligus    menyelesaikan   tulisannya 
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Institutes of the Christian Religion yang diterbitkan pada 

tahun 1536.
6 

Tujuan ditulis dan diterbitkan buku Institutes of 

the Christian Religion adalah memberikan ikhtisar ajaran 

Kristen   sekaligus   memertahankan   kebenaran   ajaran  dan 

membela penganut-penganut reformasi. Itulah sebabnya  

karya itu dipersembahkan juga kepada Raja Francis I, dengan 

harapan Raja Francis akan mengambil sikap lunak kepada 

para penganut reformasi. Konsistensi pandangan 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 isi bertambah luas 

karena Calvin melakukan revisi. Karya ini merupakan karya 

Calvin yang paling terkenal dan paling dihargai.
7 

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 melalui 

Jenewa karena keadaan militer. Pada waktu Calvin sampai  di 

 

 

 

6 
Bruce Gordon. CALVIN. (New Haven and London:  Yale  

University Press, 1962), 54-56 
7 
Johanes Calvin, Institutio: Pengajaran Agama Kristen (Institutio 

christianae Religious) (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1980), xiii 
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Jenewa, Farel, pengkhotbah Injili mengundangnya
8 

untuk 

membantu penerapan reformasi di Jenewa. Tahun 1535, 

Jenewa membebaskan diri dari Uskup Jenewa dan daerah 

Savoye, lalu pemerintah Jenewa memihak pada gerakan 

reformasi.
9

 

Calvin mengawali karirnya sebagai reformator di 

Jenewa dengan status pengajar Kitab Suci bagi Gereja  

Jenewa  ditugasi  berkotbah  dan  mengambil  bagian    dalam 

organisasi gerejawi. Menjelang akhir 1536, dia diangkat 

pemerintah Jenewa menjadi pendeta kota.
10 

Awal tahun  

1537, Calvin menyerahkan serangkaian artikel kepada dewan 

kota sebagai pemegang pemerintahan untuk dipakai    sebagai 

dasar organisasi gerejawi yang baru. Pada bulan Maret usulan 

tersebut diterima dewan kota.
11 

Konsekuensi atas usulan 

tersebut jika diterima berarti 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 

 
8 
Christian de Jonge, Apa itu Calvinisme? (Jakarta: BPK Gunung 

Mulia, 2008), 8 
9 
T.H.L. Parker, John Calvin: A Biography, (London: J.M. Dent & 

Sons Ltd London. 1975), 57-59 
10 

Dr. W. F Dankbaar, CALVIN: Djalan Hidup dan Kardjanja, 43 
11 

Francois Wendel, CALVIN: The origins, .50-52 
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Calvin dibuang dari Jenewa.
12 

Keinginannya tinggal di Basel 

untuk mengubah karyanya menjadi sebuah buku ajaran tidak 

kesampaian karena Bucer memintanya secara langsung dan 

juga melalui Farel supaya Calvin bersedia menjadi pendeta 

jemaat pelarian Perancis yang tinggal di Strasburgh.
13

. 

Pada tanggal 12 September 1541, Calvin kembali ke 

Jenewa atas undangan Pemerintah Jenewa guna menghadapi 

uskup Carpentias
14 

yang mengajak penduduk Jenewa kembali 

kepada Gereja Katolik Roma. Pengalamannya memimpin 

gereja di Strasburg berpengaruh besar dalam menata 

kehidupan gerejawi 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 pandangan 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 

12 
Jansie van der Walt, Calvin and His Times. (Institute for 

Reformational Studies, 1985), 50-53 
13 

Dr. J.L. Ch. Abineno, Johanes Calvin:  Pembangunan  Jemaat, 

Tata Gereja, dan Jabatan Gerejawi, (Jakarta: BPK Gunung Mulia), 2-3 
14 

Ibid.,22-23 
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khususnya buku-buku tafsiran Alkitab. Setiap kali Institutio 

diterbitkan selalu ada tambahan pada cakupan 

pembahasannya. Ajaran Calvin mempengaruhi tokoh-tokoh 

gerakan Injili di luar Jenewa antara lain Perancis, Inggris, 

Skotlandia, Polandia dan Hongaria yang nantinya 

mempengaruhi 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.
15

 

4.2. Konteks Yang Mempengaruhi Pemikiran Eklesiologi 

Calvin 

Dalam perkembangan sejarah gereja, dinamika 

eklesiologi mengalami perkembangan. Konsep eklesiologi 

sangat dipengaruhi oleh kepentingan ideologis dan politik 

kekuasaan pada kurun waktu tertentu. Eklesiologi Calvin pun 

muncul berada dalam sebuah situasi dan konteks  tertentu. 

Dua konteks yang kuat mempengaruhi eklesiologi Calvin 

ialah eklesiologi papalisme dalam gereja tradisional dan 

gerakan anabaptis sebagai gerakan radikal yang anti katolik 

dan anti kemapanan, mempropagandakan pandangan- 

pandangan    yang    berbeda    dan    menentang   pandangan- 

 
 

15 
Christian de Jonge. Apa itu Calvinisme, 9-10 
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pandangan yang ada.
16 

Selain dua konteks tersebut, latar 

belakang studi dari berbagai macam disiplin ilmu yang 

dipelajari dan pergaulan luas dengan banyak orang sedikit 

banyak mempengaruhi eklesiologi yang dibangunnya. 

Eklesiologi papalisme dalam gereja tradisional dalam 

tulisan ini akan dilihat dari pemahaman gereja pada abad 

pertengahan. Pada abad pertengahan berkembanglah 

pandangan bahwa gereja kelihatan yang dipimpin oleh Paus 

adalah kerajaan Allah di bumi dan kekaisaran Roma yang 

suci adalah perwujudannya. Pandangan ini tidak didasarkan 

pada pemahaman teologis melainkan berdasarkan   supremasi 

kepausan.
17      

Adanya      supremasi      kepausan      tersebut 

menimbulkan sebuah pemahaman bahwa Paus dipandang 

sebagai kepala, dasar, akar, dan sumber segala macam kuasa 

dan otoritas dalam gereja.
18 

Pemahaman ini memiliki dampak 

otoritas Paus semakin kuat dalam gereja. 

Gereja dipahami sebagai lembaga yang dipimpin oleh 

pejabat gereja atau klerus membagikan keselamatan kepada 

kaum  awam.
19  

Pejabat  gereja  dan  kaum  awam merupakan 

 

16 
Agustinus Batlajery, Konteks yang mempengaruhi Eklesiologi 

Calvin. Waskita. (April 2014), 119-120 
17 

Ibid., 126 
18 

Hans Kung, The Church,10 
19 

Chr. De Jonge, Apa dan Bagaimana Gereja, (Jakarta: BPK 

Gunung Mulia 
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elemen-elemen dari sturktur gereja pada waktu itu. Yang 

disebut pejabat gereja adalah kaum klerus yang terdiri dari 

uskup-uskup dan paus sebagai kepala. Para pejabat ini tidak 

memiliki otoritas sama. Paus memiliki otoritas lebih besar 

sementara otoritas para uskup diterima dari paus. Kepausan 

merupakan sentral dari struktur pejabat gerejawi yang secara 

hirarkhis  sangat  ketat.  Gereja  digambarkan  sebagai jemaah 

dengan  kepemimpinan.
20  

Calvin  menolak  sistem papalisme 

karena dalam sistem papalisme terjadi penguasa tunggal dan 

otoriter. 

Konteks lain dari eklesiologi papal adalah gerakan 

anabaptis sebagai gerakan radikal yang anti katolik dan anti 

kemapanan, mempropagandakan pandangan-pandangan yang 

berbeda dan menentang pandangan-pandangan yang ada. 

Calvin menyanggah ajaran Anabaptis dalam beberapa pokok 

tentang gereja, sikap gereja terhadap negara, baptisan, 

disiplin, sumpah, dan keadaan jiwa sesudah mati. Sanggahan- 

sanggahan terkait dengan ajaran Anabaptis dituangkan dalam 

bukunya Institutio. 

Kaum Anabaptis tidak menyetujui adanya pembedaan 

tentang gereja kelihatan dan tidak kelihatan. Kaum Anabaptis 

 

20    
B.S.    Mardiatmadja,    Eklesiologi    Makna    dan  Sejarahnya, 

(Yogyakarta: Kanisius, 1986), 11 
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memahami bahwa gereja adalah tubuh Kristus dan yang 

utama bagi mereka adalah penampakan tubuh Kristus secara 

nyata di dunia. Mereka membedakan antara gereja yang  

benar dan gereja anti-Kristus. Anabaptis adalah gereja yang 

benar, Roma Katolik adalah Gereja Anti Kristus. Gerakan 

mereka bertujuan untuk mewujudkan gereja yang benar yang 

bercirikan: ajaran murni yang tidak tercemar, tanda-tanda 

sakramen sesuai Kitab Suci, ketaatan kepada Firman, kasih 

persaudaraan yang tidak dibuat-buat, pengakuan secara 

terang-terangan terhadap Allah dan Kristus, penindasan    dan 

penganiayaan karena Firman Tuhan.
21

 

Menurut kaum Anabaptis gereja menampakkan 

wajahnya dalam beberapa cara yakni pemberitaan Firman 

yang menghasilkan pertobatan dan pembaharuan hidup. 

Respon pemberitaan Firman Allah akan menghasilkan 

kelahiran baru atau pembaharuan. Penyesalan yang sungguh 

akan dosa disertai iman akan Kristus yang lahir dari dalam 

hati menghasilkan perubahan batiniah yang mewujud dalam 

perilaku nyata.  Iman  yang sesungguhnya mesti   berbuahkan 

ketaatan. Pembaharuan sejati mesti berbuahkan praktik hidup 

suci.
22 

Penampakan lainnya terwujud dalam Baptisan dewasa 

 
 

21 
Agustinus Batlajery, Waskita,130 

22 
Ibid, 131 
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yang menjadi tanda lahiriah dari perubahan hati, jaminan 

ketaatan akan Kristus dan tekad berjalan mengikuti Kristus. 

Baptisan tidak memiliki nilai sakramental.
23 

Demikian juga 

perjamuan kudus bukan merupakan sakramen tetapi wujud 

persaudaraan dan kesucian hidup. Anabaptis mengakui 

perlunya organisasi dan kepemimpinan.
24

 

Memelihara kemurnian gereja merupakan aspek 

penting dari eklesiologi Anabaptis. Gereja harus dipelihara 

tanpa noda dan cela. Walaupun gereja tidak sempurna tetapi 

harus berusaha dekat kepada kemurnian hidup. Usaha ini 

dilakukan dengan cara memberlakukan disiplin gereja. Moral 

dan perilaku etis anggota gereja mendapatkan perhatian 

serius. Apabila ada anggota yang kedapatan melakukan 

pelanggaran disipin dan berperilaku menyimpang dari standar 

hidup alkitabiah, maka ia akan dihukum dengan 

ekskomunikasi.
25

 

Calvin menyanggah ajaran Anabaptis dengan 

mengatakan bahwa gereja kelihatan tidak akan pernah bisa 

menjadi suci dan sempurna. Kristus sebagai kepala gereja 

tidak mengorganisir secara langsung melainkan 

mempercayakan kepada pejabat gereja. Dalam hal ini, Calvin 

 
23 

Ibid 
24 

Ibid 
25 

Ibid, 132 
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memberikan tempat yang sentral kepada jabatan gerejawi. 

Begitu sentral sehingga hampir-hampir tidak nampak 

hubungannya dengan imamat am orang-orang percaya. 

Memang benar bahwa ia tidak menempatkan jabatan gerejawi 

di atas jemaat, seperti dibuat oleh Gereja katolik Roma, tetapi 

dengan jalan memberikan tempat yang sentral kepada jabatan 

gerejawi ia membuat perbedaan antara mereka dan   anggota- 

anggota jemaat yang lain.
26

 

4.3. Pemikiran Calvin 

Teologi Calvin sebagaimana diringkaskan di dalam 

Institutio, dibentuk oleh keyakinannya akan kedaulatan Allah 

dalam penciptaan dan keselamatan dan kemuliaan Allah 

sebagai tujuan dari karyaNya maupun dari hidup dan tugas 

manusia. Pokok-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 banyak pengamat menyebut teologi Calvin 

sebagai teologi kedaulatan dan kemuliaan Allah.
27 

Pemahaman Calvin tersebut didasarkan  pada  Alkitab karena 

 

 

 

 

 

26 
J.L. Ch. Abineno, JOHANES CALVIN: Pembangunan, 28 

27 
Dr. Jan S. Aritonang, Berbagai Aliran Gereja, 64 
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ia sangat menegaskan bahwa reformasi adalah merumuskan 

kembali sebuah teologi yang didasarkan pada Alkitab.
28

 

Calvin menekankan otoritas Alkitab sebagai satu- 

satunya sumber ajaran gereja yang benar karena itu Calvin 

menolak penghargaan Gereja 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 di 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 kemuliaanNya. Allah tidak hanya 

memberitahukan dan mengumumkan agar kita memuja Allah, 

tetapi juga agar Dialah yang dipuja, dan bila Dia tidak hanya 

mengajar orang-orang pilihanNya untuk memandang kepada 

Allah,  tetapi  sekaligus  menyatakan  diriNya  supaya  Dialah 

 

 

28 
Christian. De Jonge, Apa itu Calvinisme, 51 
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yang mereka pandangi.
29 

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 

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 harus berusaha sedapat 

mungkin menjaga dan mengupayakan kekudusan hidupnya, 

kendati kekudusan itu tak pernah sempurna 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 karena 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 

 

29 
Johanes Calvin, Institutio: Pengajaran Agama Kristen, 22 



162 “Orang Samaria yang Murah Hati” Sebagai Eklesiologi GKJ Dagen-Palur 
 

 

 

 
 

perbuatan baik manusia. Karena itu Gereja Katolik Roma 

menolak Calvin. Menurut  Calvin, orang-orang yang 

diselamatkan Allah  telah  ditetapkan  oleh Allah yang 

berdaulat sebelum dunia diciptakan. Calvin mendefinisikan 

keselamatan sebagai keputusan Allah yang kekal, yang 

dengannya Ia menetapkan untuk diriNya sendiri, apa yang 

menurut kehendakNya akan terjadi atas setiap orang (Ins. 

III.xxiv.10). Dengan demikian penebusan Kristus terbatas 

pada orang-orang yang telah terpilih   itu,  keselamatan 

mustahil tersedia bagi semua manusia, itu hanya disediakan 

bagi mereka yang telah ditetapkan sebelumnya untuk selamat. 

Pemahaman Calvin  tentang  keselamatan   itu 

menentukan pemahamanya tentang gereja. Gereja adalah 

persekutuan orang-orang yang telah diselamatkan berkat 

kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus, yang telah 

dibenarkan kendati tetap merupakan manusia berdosa, yang 

kesemuanya disambut dan diterima manusia melalui iman. 

Sejalan dengan pemahaman tentang Alkitab yang berpusat 

pada Injil Yesus Kristus, maka 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). 
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Sehubungan dengan pemberitaan firman dan 

pelayanan sakramen, Calvin lebih lanjut menandaskan bahwa 

Allah memanggil dan menyediakan orang-orang yang 

ditugaskan memberitakan Firman dan melayankan   sakramen 

serta gembala-gembala menuntun dan membina warga gereja. 

Itulah sebabnya gereja perlu pejabat gerejawi.
30 

Dasar-dasar 

teoritis bagi sistem pemerintahan gereja telah dituangkan 

dalam Institutio, sedangkan penjabarannya dituangkan  dalam 

tulisan kecilnya Ordonnances Ecclesiastiques (peraturan- 

peraturan gereja) yang ditulis pada tahun 1541. Peraturan ini 

ditulis untuk kebutuhan jemaat Protestan di Jenewa di mana 

pejabat gereja dan pemerintah kota memiliki hubungan yang 

sangat erat.
31

 

Jemaat yang dilayani oleh Calvin adalah jemaat Jenewa  

di mana gereja didukung dan dibiayai oleh negara. 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 maupun dalam kehidupan negara 

dan gereja. Negara mendukung dan melindungi penyembahan 

kepada Allah dari sudut lahiriah, memertahankan ajaran  yang 

 
30 

Dr. Jan S. Aritonang, Berbagai Aliran di Dalam, 66 
31 

Ibid., 68 



164 “Orang Samaria yang Murah Hati” Sebagai Eklesiologi GKJ Dagen-Palur 
 

 

 

 
 

sehat tentang agama, membela kedudukan gereja, mengatur 

kehidupan gereja dengan berpedoman pada pergaulan 

masyarakat, membina kesusilaan sesuai dengan keadilan 

seperti    yang    ditetapkan    oleh    Undang-undang    negara, 

merukunkan dan memupuk perdamaian serta ketentraman 

umum.
32

 

Gereja dipahami Calvin melalui dua sisi, yaitu gereja- 

kelihatan dan gereja-tidak-kelihatan. Gereja tidak kelihatan 

adalah 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 

anakNya. 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 berusaha 

mencerminkan sebaik mungkin terhadap apa yang  dipercayai 

 

 

 

 
32 

Ibid., 310 
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mengenai Gereja sebagai tubuh Kristus yang tidak 

kelihatan.
33

 

Pemahaman Gereja kelihatan dan tidak kelihatan 

didefinisikan juga oleh Barth. Menurut Barth, Gereja tidak 

kelihatan adalah menunjuk pada sumber 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 dalam kenyataan spiritual dalam pertemuan dengan 

Allah dan kenyataan 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 

adalah representasi dari  semua orang  yang oleh  karya  ajaib 

dari Roh Kudus hidup dalam damai sejahtera dengan Allah.
34

 

Meski pemahaman Calvin dan Barth tentang Gereja tidak 

kelihatan dan kelihatan terdapat perbedaan tetapi keduanya 

menekankan bahwa Gereja yang tidak kelihatan itu muncul 

terlebih dahulu kemudian Gereja yang kelihatan. Dua-duanya 

 

 

33 
Chr. De Jong, Apa itu Calvinisme?, 99 

34  
Ebenhaizer  I,  Nuban  Timo,  The  Eschatological  Dimension on 

Karl Barth’s Thinking and Speaking about the Future. (A Dessertation, 

Theologische Universiteit Van De Gereformerde Kerken in Nederland te 

Kampen, 2001), 281-282 
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memahami bahwa Gereja kelihatan dan tidak kelihatan dua 

hal yang tidak dipisahkan. 

Baik Calvin maupun Barth, pandangan mereka 

tentang Gereja tidak terlepas dari Alkitab. Pemahaman Barth 

mengenai Gereja dan Alkitab diawali dengan pemahaman 

bahwa Alkitab merupakan satu-satunya sumber otoritas bagi 

Gereja. Alkitab 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. Alkitab 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 harus taat kepada Alkitab. Hal ini hendak 

memberikan gambaran Gereja akan disebut sebagai Gereja 

ketika Alkitab menjadi sumber otoritas Gereja. Apabila  yang 
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menjadi sumber otoritas sudah bukan Alkitab maka 

komunitas kristen tidak dapat disebut sebagai gereja. 

Calvin juga menggunakan unsur Alkitab dalam 

menentukan 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 pemberitaan 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 sebagai Kepala Gereja menghubungkan 

anggota-anggota gereja dalam tubuh yang satu (IV.1.2). 

Ketika Calvin berbicara tentang Gerja yang kelihatan ia 

menggambarkan bahwa Gereja adalah “ibu”, artinya nama 

“ibu” memberikan manfaat yang besar. Tidak akan ada jalan 

masuk ke dalam kehidupan kalau kita tidak dikandung di 

dalam    rahimnya,    dilahirkan    olehnya,    disusuinya,   dan 
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akhirnya dilindungi dan dibimbingnya. Di luar dia kita tidak 

dapat mengharapkan pengampunan dosa dan kebahagiaan, 

sehingga siapa pun yang cara hidupnya menyimpang dari 

aturan gereja pasti akan menemui kebinasaan (IV.1.4). 

Seluruh eklesiologi Calvin merupakan upaya untuk 

menjadikan 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 bahwa diperlukan tatanan dalam kelembagaan 

dan pejabat gerejawi. 

4.3.1. Organisasi dan Kepemimpinan 

Pada jaman 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 masyarakat kafir yang sangat 

mempengaruhi segala bidang kehidupan sampai bagian- 

bagian terkecil, sementara yang ada pada waktu itu penilik 
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jemaat (episkopos).
35 

Realita demikian membawa pada 

sebuah kebutuhan adanya pemimpin di tengah jemaat yang 

dapat menjalankan fungsi demi perkembangan jemaat. Dari 

sinilah kepemimpinan jemaat mulai tumbuh dan terus 

berkembang. 

Menurut  Millard  J.  Erikson
36  

sepanjang   perjalanan 

sejarah, gereja telah dipengaruhi oleh banyak sistem dan 

bentuk pemerintahan. Kepemimpinan gereja sepanjang jaman 

adalah bentuk kepemimpinan: episkopal, presbiterial, 

congregational,    dan     non-pemerintahan/    kepemimpinan. 

Episkopal berasal dari kata Yunani episkopos yang berarti 

penilik (kata ini juga diterjemahkan menjadi bishop
37

. 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 prebiter (penatua) dari sebuah gereja. 

Sistem kongregasional dapat disebut juga sebagai sistem 

independen  karena  sistem  ini  menegaskan  bahwa    “setiap 

 

35 
J.L.Ch. Abineno, Garis-garis Besar Hukum Gereja, (Jakarta: BPK 

Gunung Mulia, 1994), 50 
36 

Millard J. Erickson, Christian Teology, (Michigan: Baker Book, 

2001), 1079 
37 

Joseph A Komonchak dkk (ed.), The New Dictionary of Theology, 
(Gill and Macmillan, 1987), 133 
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gereja lokal adalah suatu badan lengkap, yang tidak 

tergantung dengan badan lain, bahkan tidak memiliki 

hubungan pemerintahan dengan gereja yang lain. Dalam 

sistem ini, kekuasaan gereja 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 melayani Firman, mengajar 

dan melaksanakan urusan gereja semata-mata. Ada jemaat 

kristen yang mengatakan bahwa bentuk terbaik bagi model 

kepemimpinan gereja adalah tanpa pemerintahan.  Yang 

paling kuat dan tegas menekankan ini adalah kelompok 

jemaat dalam aliran Plymouth Brethern. Menurut mereka 

kepemimpinan dalam jemaat merupakan buah refleksi batin 

manusia dari karunia Roh Kudus. Mereka menolak konsep 

gereja 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.
38

 

 
38 

Millard J. Erickson, Christian Teology, 1093 



Eklesiologi Calvin 171 
 

 

 

 
 

Selain empat sistem pemerintahan tersebut di atas, 

terdapat juga sistem pemerintahan gereja papal dan sinodal. 

Sistem pemerintahan papal kepemimpinan berada pada Paus. 

Sistem ini dipakai dalam Gereja Roma Katolik. Kata papal 

berasal dari kata latin “papa” diartikan sebagai Bapa. Paus 

dianggap sebagai Bapa yang mempunyai kekuasaan  tertinggi 

dalam  gereja.
39  

Sedangkan  sistem  sinodal  adalah  sistem di 

mana gereja dipimpin oleh persidangan para pejabat gerejawi 

yang disebut sinode. Persidangan ini merupakan instansi 

tertinggi yang keputusannya harus dilaksanakan oleh jemaat- 

jemaat yang tergabung dalam sinode tersebut.
40

 

Sistem pemerintahan gereja Presbiterial Sinodal 

dikenal sebagai sistem pemerintahan yang ”diciptakan” 

Calvin  meskipun  sebelum  Calvin  telah  ada beberapa tokoh 

yang menggunakan sistem pemerintahan gereja Presbiterail 

Sinodal.
41 

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 

39 
Joseph A Komonchak dkk (ed.), The New Dictionary of Theology, 

779-784 
40 

Dilihat dari https://id.m.wikipedia.org>wiki, pada tanggal 15 

september 2015 
41 

J.L. Abineno, Johanes Calvin: Pembangunan Jemaat, 36 
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monarkhi dapat mengakibatkan menjadi kepemimpinan yang 

mengarah kepada kelaliman. Demikian juga sistem  

demokrasi dapat merosot menjadi kekacauan. Calvin 

mengidealkan sistem pemerintahan adalah aristokrasi, 

meskipun dalam sistem pemerintahan ini dapat merosot pula 

dalam persengkongkolan beberapa orang, namun ia 

memahami bahwa pemerintahan lebih dari satu orang yang 

mengendalikan 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 

dasar meletakkan tata gerejanya. 

Sebelum Calvin diusir dari Jenewa, bersama dengan 

Farel telah membuat tata Gereja singkat yang berisi pasal- 

pasal mengenai organisasi gereja dan kebaktian. 

Sekembalinya dari Strasburg ia mendapatkan banyak gagasan 

baru dari Bucer dan pengalaman pelayanan di Jemaat 

Perancis yang tinggal di Strasburg. Gagasan baru dan 

pengalaman pelayanan yang ia dapatkan mewarnai pemikiran 

dan konsepnya dalam memperbaiki organisasi Gereja. Di 

Strasburg Calvin menjadi pendeta orang-orang pelarian dari 

Perancis.   Dalam   banyak   hal   termasuk   jabatan gerejawi, 
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Calvin mengambil alih pemikiran Bucer
42 

sekalipun di sana- 

sini melakukan perubahan-perubahan kecil. Sungguhpun 

demikian, Calvin dan Bucer memiliki perbedaan. Calvin  

lebih berhasil melaksanakan apa yang ia rencanakan 

sekalipun sekali-kali ia harus memberikan konsesi sedangkan 

Bucer lebih fleksibel, di mana jabatan pendeta, doctor, 

penatua, dan diaken tidak limitatif. Hal ini erat hubungannya 

dengan anggapan bahwa 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.
43

 

Perkembangan pemikiran Calvin juga dipengaruhi 

oleh politik dan keadaan masyarakat pada saat itu. Ia 

mengakui bahwa yang ia sebut dengan Majelis Jemaat adalah 

analog dari Dewan Kota dan karena itu ia kadang-kadang 

menyebut sebagai senat yang terdiri dari orang-orang saleh, 

sungguh-sungguh,    dan    suci    yang    diberi    kuasa  untuk 

 

42 
Bucer berpendapat bahwa dalam tiap-tiap jemaat baiklah 

disamping pendeta diangkat beberapa penatua. Selain daripada itu, ia juga 

mengusulkan pengangkatan diaken-diaken, baik pria maupun perempuan. 

Tetapi berhubung pelayanan pemerintah kota Strasburg kepada orang- 

orang miskin sangat baik, jemaat tidak banyak berbuat banyak di bidang 

ini. Sedangkan jabatan doctor muncul di Strasburg yang bertugas untuk 

menghadiri sidang Sinode, walaupun tugas mereka tidak begitu jelas. 
43 

J.L. Ch. Abineno, JOHANES CALVIN: Pembangunan Jemaat, 30 
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membetulkan kejahatan.
44 

Pengaruh praktek politik dan 

masyarakat pada waktu itu begitu besar sehingga sifat 

diakonal dari jabatan gerejawi jauh terdesak ke belakang. 

Calvin mengetahui bahwa dalam gereja, jabatan adalah 

pelayanan tetapi seringkali ia menyebut dengan kata-kata 

yang mengandung unsur kehormatan dan dignitas. Itulah 

sebabnya ia menggolongkan jabatan gerejawi dalam rupa- 

rupa tingkat: rasul-rasul, pemberita-pemberita Injil,   penatua, 

dan diaken.
45 

Tingkatan-tingkatan ini sebenarnya tidak    jauh 

berbeda dengan hirarki Gereja Katolik Roma. 

Jabatan gerejawi bersifat fungsional untuk mengatur 

kehidupan gerejawi sebaik mungkin berdasarkan kebenaran 

Firman. Dalam menetapkan jabatan, Calvin mendasarkan 

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 

penatua  mengawasi   kehidupan   Jemaat   dan   menegur bila 

perlu;  (2)  Pengajar
46   

yang  bertugas  menafsirkan    Alkitab 
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Yohanes Calvin, Institutio: Pengajaran Agama Kristen. Ny. 

Winarsih dkk (terj.), (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2003) , 245 
45 

J.L. Ch. Abineno, JOHANES CALVIN: Pembangunan, 31 
46 

Jabatan Pengajar atau doctor dalam Institutio yang diselesaikan 
pada tahun 1939 ditiadakan (lih J.L. Ch. Abineno, JOHANES CALVIN: 

Pembangunan Jemaat, Tata Gereja dan Jabatan Gerejawi, 61) 
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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 diangkat berdasarkan penunjukan dewan 

kota. Hal ini hendak mengatakan bahwa penatua di Jenewa 

adalah wakil pemerintah sehingga terciptalah suatu kerjasama 

antara pemerintah dan gereja dalam hal kesejahteraan 

penduduk kota. Calvin melibatkan kaum awam oleh karena 

sebuah pemahaman bahwa di dalam gereja tidak ada  imamat 

khusus, semua anggota gereja merupakan imamat am.
47

 

Pada abad pertengahan Gereja dilihat sebagai lembaga 

di mana para pejabat atau kaum klerus membagi keselamatan 

kepada  kaum  awam.  Sinonim  dari  gereja  adalah hirarki.
48

 

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 

 
47 

J.L. Ch. Abineno, JOHANES CALVIN: Pembangunan Jemaat, 48- 
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disebut gereja pendeta. Walaupun Calvin tidak memakai 

istilah “klerus” -sebutan dalam gereja abad pertengahan- 

namun dalam prakteknya ia membagi atas  pejabat-pejabat 

dan rakyat, dengan para pejabat sebagai kelompok   istimewa 

tertutup yang menentukan sendiri siapa yang layak menjadi 

anggota gereja dan mengadakan pengawasan  sendiri.
49  

Calvin terjebak pada kebutuhan struktur yang sebenarnya 

tidak  ia  pikirkan  sejak  awal.  Meski  model    pemerintahan 

gerejawi 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 

membentuk kumpulan sendiri yang disebut  dengan  

kumpulan yang terhormat 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 consistorium atau 

majelis gereja yang berkumpul sekali dalam seminggu. 

Dalam peraturan tersebut, Calvin tidak mengikutkan   syamas 
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atau diaken di dalam majelis jemaat karena tugas majelis 

jemaat terutama untuk mengawasi kelakuan anggota jemaat 

atau menegakkan disiplin gereja yang bukan urusan diaken
50

. 

Penegakan disiplin warga jemaat adalah kuasa gereja 

yang dalam hal ini akan dilakukan oleh Majelis. Adapun 

tujuan disiplin yang hendak dicapai oleh gereja adalah: 

pertama, supaya warga jemaat yang menempuh hidup 

memalukan dan keji jangan sampai digolongkan orang  

kristen sebab hal itu akan menyebabkan penghinaan terhadap 

nama Allah. Kedua, supaya orang-orang baik tidak dirusak 

karena terus menerus bergaul dengan orang-orang yang jahat. 

Ketiga, supaya orang yang jahat kemudian malu dan mulai 

menyesali kejahatan mereka. Pelaksanaan disiplin harus 

disertai dengan sikap lemah lembut sehingga orang yang 

berdosa akan menyatakan kepada gereja bahwa ia bertobat 

dan dengan pernyataan itu ia menghapuskan pelanggaran 

sejauh mungkin baginya.(Ins. IV.xii.5) 

Tingkatan tindakan dalam melaksanakan tindakan 

disiplin, Calvin membedakan menjadi tiga: teguran dari 

majelis jemaat, larangan mengikuti perjamuan kudus, dan 

pengucilan dari jemaat yang dilakukan di depan seluruh 

jemaat   dalam   kebaktian   umum.   Dalam   hal-hal tertentu, 

 

50  
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terkait dosa yang tersembunyi atau belum diketahui oleh 

umum Calvin dapat menerima 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 intensiv baik oleh pemerintah kota 

maupun pemerintah gereja. Gereja-gereja di Jenewa berada 

dalam pemerintahan yang lebih besar yang dilaksanakan oleh 

pemerintah kota sebagai wujud konkrit adalah adanya 

visitasi. Pada gereja-gereja reformasi di Jenewa tidak dikenal 

istilah klasis dan sinode hal ini disebabkan jarak yang sangat 

dekat satu terhadap lainnya dan pemerintah kota mampu 

manjangkau masing-masing gereja sehingga tidak diperlukan 

tingkatan pemerintah yang lebih tinggi baik itu klasis atau 

sinode. 

4.3.2. Ibadah dan Tata Ibadah 

Alkitab memiliki otoritas tertinggi dan menjadi satu- 

satunya    sumber    pengajaran    gereja    yang    benar   (sola 
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scriptura). Calvin menolak pemahaman dan penghargaan 

Gereja Katolik Roma mengenai tradisi sebagai sumber 

keyakinan dan ajaran yang setara dengan Alkitab.
51 

Hanya 

Alkitab, tidak ada sumber lain yang dapat dipakai sebagai 

patokan dalam kehidupan dan kelembagaan gereja. Lembaga 

dan aturan yang bersumber dari gereja atau masyarakat 

dituntut berakar pada Alkitab.
52 

Kewibawaan Alkitab 

didasarkan pada fakta bahwa para penulis Alkitab adalah 

“sekretaris Roh Kudus”. Hal ini mengandung arti bahwa 

kewibawaan Alkitab itu mutlak sehingga semua kewenangan 

baik paus, dewan, dan teolog berada di bawah Alkitab. 

Alkitab harus dipandang sebagai  yang lebih tinggi   daripada 

semua yang ada di dunia ini. Kewibawaan di dalam gereja 

tidak berasal dari status pengemban jabatan melainkan dari 

Firman Allah yang dilayankan oleh pengemban jabatan 

tersebut.  
53  

Bagi  Calvin,  Firman  Allah  merupakan    dasar 

pertama bagi gereja yang memberikan penekanan khusus 

terkait aspek pedagogis Alkitab sebagaimana  tercermin 

dalam Institutio. Menurutnya, yang harus dicari  dalam 

Alkitab   adalah   pengetahuan   tentang   Allah   yang didapat 

 
51 

Jan Aritonang, Aliran Gereja, 65 
52 

Alister E. MacGrath, Sejarah Pemikiran Reformasi, (Jakarta: BPK 
Gunung Mulia, 1999), 182 

53 
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dalam Yesus Kristus. Dalam rangka penemuan dan pencarian 

tentang Allah, Alkitab tidak cukup hanya dibaca dan 

dipahami secara harafiah, melainkan harus diselidiki 

sedalam-dalamnya sambil mengingat penelitian itu harus 

berpusat pada Kristus sebagai pusat Alkitab.
54

 

Tentang Ibadah, Calvin memahami bahwa ibadah 

merupakan ungkapan iman gereja. Ibadah berpusat pada 

pemberitaan Firman dan perayaan Perjamuan Kudus. 

Ruangan ibadah harus dibersihkan dari segala sesuatu yang 

merusak kehidupan gereja. Benda-benda yang dianggap 

penting dan suci oleh gereja abad pertengahan harus 

dibersihkan dari gereja. Oleh karena pusat sentral ibadah 

adalah pelayanan Firman, maka kotbah yang  disampaikan 

dari uraian isi Alkitab dan penjelasan pokok-pokok 

pemahaman iman atau ajaran gereja tentang kebenaran yang 

dianut gereja. Sejalan dengan hal tersebut nyanyian yang 

digunakan dalam ibadah adalah Mazmur. Bagi Calvin, 

mazmur adalah nyanyian yang paling layak untuk memuji 

Allah  mengingat  Mazmur  terdapat  dalam  Alkitab,  dengan 

demikian merupakan ciptaan Roh Kudus.
55
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“Sakramen” (sacramentum, bahasa Latin) berarti 

“sesuatu yang dikuduskan” dan dipakai untuk merujuk 

serangkaian ritus gereja atau perbuatan klerikal yang 

dianggap mempunyai kualitas spiritual yang  khusus, 

misalnya menyalurkan anugerah Allah. Duns Scotus 

mendefinisikan sakramen sebagai “tanda yang bersifat fisik, 

ditetapkan Allah yang secara mujarab menandakan anugerah 

Allah atau perbuatan anugerah Allah. Alister McGraft 

menyimpulkan bahwa ide dasar sakramen ialah tanda yang 

kelihatan  dari  anugerah  yang  tidak  kelihatan  yang berlaku 

sebagai “saluran-saluran” anugerah.
56 

Sejak Konsili   Lateran 

pada tahun 1251, Gereja Katolik Roma menempatkan tujuh 

sakramen yaitu: (1) ekaristi (Perjamuan Kudus); (2) baptisan; 

(3) konfirmasi; (4) pengakuan dosa; (5) urapan  penghabisan; 

(6) nikah; (7) pentahbisan imam.
57

 

Para reformator mengkritik Gereja Katolik Roma 

tentang jumlah, hakikat dan fungsi sakramen-sakramen serta 

mengurangi jumlah sakramen-sakramen yang otentik dari 

tujuh    menjadi    dua,    baptisan    dan    ekaristi (Perjamuan 
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Alister E. McGrath, Sejarah Pemikiran Reformasi, 206 

57 
Dietrich Kuhl, Sejarah Gereja Jilid 2: Gereja Katolik-Roma di 

dalam  Lingkungan  dan  Kebudayaan  Eropa  Barat  pada      Abad-abad 

Pertengahan, (Malang: YPPII, 2010), 106 
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Kudus).
58 

Menurut para reformator sakramen harus 

didasarkan atas “janji dan perintah Tuhan”. Hanya ada dua 

yang mengandung janji dan perintah Tuhan yakni baptis dan 

ekaristi (perjamuan kudus). Meski para reformator sepakat 

untuk mengkritik tentang sakramen yang dilakukan oleh 

Gereja Katolik Roma dan sepakat hanya dua sakramen, 

namun diantara para reformator memiliki perbedaan 

pandangan yang sulit untuk disatukan. 

Luther mendefinisikan sakramen sebagai janji-janji 

dengan tanda-tanda yang dilampirkan kepada mereka atau 

tanda ilahi yang ditetapkan dan janji akan pengampunan  

dosa. Bagi Luther, sakramen dikaitkan dengan pertumbuhan 

dan pemeliharaan iman dari umat Allah.
59 

Menurut Zwingli, 

sakramen bukan misteri atau rahasia melainkan jaminan  atau 

sumpah yang meyakinkan manusia akan suatu kejadian atau 

peristiwa yang secara batiniah telah terjadi.
60 

Perbedaan 

pandangan tersebut menimbulkan adanya perbedaan 

pemahaman sakramen baptis dan perjamuan kudus (ekaristi). 

Luther menganggap bahwa Firman Allah dan 

sakramen  merupakan dua hal  yang tidak dapat    dipisahkan, 

 

58 
Alister E. McGrath, Sejarah Pemikiran Reformasi, 206 

59 
Ibid., 219 

60 
J.L. Abineno, Ulrich Zwingli: hidup, pekerjaan dan ajarannya, 

(Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1993), 34-35 
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sedangkan menurut Zwingli memahami bahwa Firman Allah 

itu menciptakan iman dan sakramen mendemonstrasikan  

iman di hadapan umum. Sakramen baptis (anak) dipahami 

Luther sebagai menciptakan iman, maka baptisan dapat 

menghasilkan iman dalam diri seorang bayi. Zwingli 

memahami bahwa sakramen baptisan (anak) 

mendemonstrasikan seorang bayi (anak) terhisab ke dalam 

suatu  komunitas.  Dalam  hal  sakramen  perjamuan    kudus, 

Luther dan Zwingli menolak transubstansiasi
61 

namun Luther 

menerima ide dasarnya bahwa kehadiran Kristus nyata di 

dalam ekaristi sedangkan menurut Zwingli Kristus  

diperingati di dalam ketidakhadiran-Nya dalam ekaristi.
62

 

Calvin dalam merumuskan ajaran tentang sakramen, 

dipengaruhi pemikiran Gereja Katolik Roma, pemikiran 

Luther, dan Zwingli. Calvin menempatkan diri mengambil 

jalan tengah diantara perbedaan pendapat antara Luther dan 

Zwingli. Sakramen dijelaskan Calvin sebagai tanda lahiriah 

mengenai janji dan kerelaan Allah yang dimeteraikan dalam 

batin kita supaya iman yang lemah diteguhkan dan supaya 

kita   menyatakan   kasih   dan   kesetiaan   kepada-Nya,      di 

61 
Transubstansiasi adalah menganggap bahwa roti dan anggur  

dalam misa, setelah ditahbiskan,tetap mempertahankan penampakan- 

penampakan luarnya, tetapi dalam kenyataannya ditransformasikan e 

dalam substansi tubuh dan darah Yesus Kristus 
62 
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hadapan-Nya sendiri, malaikat-malaikatNya, maupun di 

hadapan manusia (Ins. IV.xiv.1). 

Baptisan adalah tanda bahwa kita diterima sebagai 

anggota persekutuan gereja, supaya setelah ditanamkan di 

dalam Kristus, kita terhisab sebagai anak-anak Allah. 

Baptisan bertujuan membantu iman kita dalam berhubungan 

dengan Allah dan selanjutnya juga membantu pengakuan 

iman kita dalam hubungan dengan sesama (Ins IV.xv.1). 

Pandangan Calvin tentang baptisan  merupakan 

penggabungan pandangan Luther dan Zwingli. Calvin setuju 

bahwa baptisan adalah tanda inisiasi yang memungkinkan 

seseorang yang dibaptis diterima sebagai  anggota 

persekutuan gereja dengan tujuan mendemonstrasikan 

kesetiaan orang percaya kepada gereja. 

Pada sisi lain, dalam hal baptisan Calvin juga 

menekankan seperti pemahaman Luther bahwa baptisan 

adalah tanda penghapusan dosa dan kehidupan baru bagi 

orang percaya dalam Kristus.
63 

Melalui pemahaman tersebut 

Calvin    hendak    menekankan:    pertama,    bahwa baptisan 

dihubungkan dengan keanggotaan gereja, dan kedua baptisan 

adalah tanda dan meterai pengampunan dosa yang   diberikan 
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Kristus. Pemahaman baptisan yang dikaitkan dengan 

keanggotaan gereja mengandung konsekuensi bahwa baptisan 

harus terjadi dalam kebaktian jemaat. 

Calvin mendukung Luther dan Zwingli terkait dengan 

baptisan anak tetapi diserang kelompok Anabaptis.  

Kelompok Anabaptis berpendapat bahwa baptisan anak tidak 

berdasarkan peraturan Allah tetapi tetap dimasukkan karena 

ada orang yang nekat dan terlalu suka akan hal-hal baru. 

Baptisan yang tidak didasarkan pada Firman tidak 

mempunyai kekuatan (Ins. IV.xvi.1). Dasar pembelaan  

Calvin mengenai baptisan anak adalah tradisi sunat yang 

sudah ada sejak Perjanjian Lama. Sesudah  kedatangan 

Kristus sunat digantikan dengan baptis. Adanya kesejajaran 

sunat dan baptis maka disimpulkan bahwa sebagaimana 

sunat, baptis harus juga dilayankan kepada bayi. Calvin 

menggunakan dasar Markus 10:13-16 dan paralelnya, sebagai 

bukti bahwa kasih karunia Allah meluas sampai kepada anak- 

anak juga.
64 

Calvin mengakui bahwa pada Perjanjian Baru 

tidak dituliskan secara langsung tentang baptis anak, namun 

demikian dasar tersebut dianggap telah menjelaskan tentang 

baptis  anak  yang  diberikan  kepada  anak  karena    mereka, 

membutuhkan pendidikan iman sejak  awal sehingga   seawal 
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mungkin anak dimasukkan ke dalam persekutuan gereja. 

Mengenai cara membaptis Calvin tidak membuat ketentuan 

baku. Gereja diberikan kebebasan sesuai kebhinekaan daerah; 

apakah akan diselam atau dipercik. (Ins.IV.xv.19) Calvin 

memandang cara pembaptisan sebagai teknis pelaksanaan 

yang harus dilayankan pejabat gereja (Ins.IV.20) 

Calvin berpendapat bahwa Perjamuan Kudus terdiri 

dari: (1) tanda-tanda jasmani yang menggambarkan perkara- 

perkara yang tak kelihatan di depan mata kita sesuai dengan 

daya faham akal kita yang lemah; (2) kebenaran rohani yang 

digambarkan dan sekaligus diberikan oleh lambang-lambang 

itu. Untuk menjelaskan tentang kebenaran, Calvin 

mengemukakan tiga hal: (1) makna; (2) zat  yang 

berhubungan dengannya; (3) kekuatan akibat yang dihasilkan 

oleh keduanya. Makna terletak pada janji-janji yang 

terselubung dalam tanda-tanda itu. Zat menunjuk pada 

kematian dan kebangkitan Kristus. Akibat adalah penebusan, 

kebenaran, pengudusan dan kehidupan kekal dan semua 

kebaikan lainnya yang dianugerahkan Kristus kepada kita. 

Dalam sakramen Perjamuan Kudus roti dan anggur 

merupakan lambang tubuh dan darah Kristus yang diberikan 

kepada umat yang didalamnya memenuhi seluruh ketaatan 

agar umat memperoleh kebenaran. Dengan demikian,     umat 
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bersatu dengan Kristus menjadi satu tubuh dan juga supaya 

memperoleh bagian dalam substansi-Nya dan merasakan 

kekuatan-Nya dalam persekutuan dengan harta-Nya (Ins 

IV.xvii.11). 

Kehadiran Kristus dalam Perjamuan Kudus benar- 

benar nyata. Kehadiran tubuh Kristus dalam roti dan anggur 

sebagaimana pandangan Zwingli ditolak Calvin. Dijelaskan 

Calvin bahwa kehadiran Kristus adalah kehadiran-Nya dalam 

Roh    Kudus    sehingga    Perjamuan    Kudus    tidak    akan 

mempunyai arti apa-apa jika tidak dikaitkan dengan    iman.
65

 

Pemahaman Calvin mengenai Perjamuan Kudus berdampak 

pada pemahamannya tentang kehadiran Kristus tidak hanya 

dalam sakramen tetapi juga dalam dunia nyata, dalam segala 

segi dan bidang kehidupan manusia. Perhatian Calvin 

terhadap dunia dan seluruh bidang kehidupan menjadi daya 

dorong yang kuat bagi tumbuhnya semangat berdagang dan 

berusaha dalam lingkungan kehidupan orang-orang Protestan 

di Eropa Barat abad ke 16 dan seterusnya. Sebagaimana 

dikemukakan   oleh   Weber   dalam   Etika   Protestan    yang 

menekankan kerajinan, kerja keras, dan berhemat.
66
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Bagi Calvin, cara merayakan Perjamuan Kudus dalam 

hal teknis diserahkan kepada kebijakan gereja. Dalam 

bukunya dikatakan: upacara lahiriah perayaan Perjamuan 

Kudus tidak menjadi soal, apakah orang percaya menerima 

roti dengan tangan atau tidak, apakah mereka membaginya 

antara mereka atau masing-masing orang makan apa yang 

diberikan kepadanya, apakah cawan mereka kembalikan 

kepada diaken atau mereka meneruskan kepada orang yang di 

sampingnya, apakah roti itu beragi atau tidak, apakah yang 

digunakan anggur merah atau putih, kesemuanya tidak begitu 

penting dan diserahkan kepada kebijaksanaan gereja (Ins. IV. 

xvii.43). Tentang frekuensi perayaan Perjamuan Kudus 

menurut Calvin seharusnya dirayakan sesering mungkin  

tetapi untuk sementara waktu di Jenewa dirayakan empat kali 

setahun yaitu pada hari raya Natal, Paskah, Pentakosta, dan 

hari Minggu pertama September. Jumlah ini hanya ditetapkan 

untuk sementara waktu dan hasil kompromi dengan 

pemerintahan kota.
67

 

Dalam sakramen terdapat dua unsur makna yakni 

meterai dari Allah dan ungkapan manusia. Sebagai meterai, 

sakramen merupakan penegasan akan adanya  janji-janji 

Allah.  Janji-janji  itu  terdapat  dalam  Firman-Nya.   Melalui 
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pernyataan tersebut terlihat adanya hubungan yang erat antara 

Firman dan Sakramen. Jadi, sakramen akan bernilai sejauh 

berhubungan dengan Firman. Menurut Calvin, hanya ada dua 

sakramen dalam kehidupan Kristen, yakni Sakramen Baptis 

dan Sakramen Perjamuan Kudus. Keduanya dirayakan Gereja 

sejak jaman Perjanjian Baru sampai akhir dunia. Sakramen 

Baptis bagaikan pintu masuk Gereja dan pengakuan percaya 

yg pertama, sedangkan Sakramen Perjamuan Kudus menjadi 

sebagai makanan rohani yang tak habis-habisnya yang 

diberikan Kristus kepada keluarga besar orang percaya yang 

merupakan milik-Nya. Sebagaimana hanya Allah( esa), satu 

iman, satu Kristus, dan satu gereja yang adalah tubuh-Nya, 

demikian pula hanya ada satu kali baptisan yang tidak perlu 

diulang tetapi roti dan anggur dalam Perjamuan Kudus 

dibagikan berulang kali, supaya orang yang telah diterima 

kedalam Gereja mengerti bahwa mereka senantiasa diberi 

makan oleh Kristus (Ins. IV.xviii.19). 

4.3.3. Gereja dan Negara 

Pemerintah negara ialah pemerintah yang hanya 

bermaksud untuk menetapkan tata kehidupan yang benar dari 

segi sipil serta lahiriah (Ins. IV.xx.1) Tugas pemerintah sipil 

ialah mendukung dan melindungi penyembahan kepada Allah 

dari  sudut  lahiriah,  mempertahankan  ajaran  yang sehat dan 
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tentang agama dan membela kedudukan gereja, mengatur 

kehidupan dengan berpedoman pada pergaulan masyarakat, 

membina kesusuilaan sesuai keadilan yang ditetapkan oleh 

undang-undang negara, menumbuhkan dan memupuk 

perdamaian serta ketentraman umum (Ins. IV.xx.2) 

Gereja yang dilayani Calvin merupakan gereja negara 

karena sepenuhnya dibiayai oleh negara. Meski demikian, 

Calvin menghendaki hubungan antara gereja dan negara  

harus memiliki hubungan yang tegas. Calvin menggunakan 

istilah pemerintahan rohani dan duniawi. Calvin menekankan 

gereja dan negara menerima tugas yang berbeda dari Allah. 

Pembagian  tugas  ini  seharusnya  mencegah  bahaya  konflik 

antara  gereja  dan  negara  mengenai  agama.
68        

Hubungan 

gereja dan negara dalam teologi Calvin sangat erat dan dapat 

disimpulkan kedua lembaga ini saling berdampingan, sama- 

sama bertugas melaksanakan kehendak Allah dan 

mempertahankan kehormatannya
69

. 

4.4. Calvinisme 

Pemakaian istilah Calvinisme di negara satu dan 

negara lainnya berbeda-beda pemahamannya. Oleh karena itu 

perlu   dijelaskan   terlebih   dahulu   arti   dari     Calvinisme. 
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Abraham Kuiper menjelaskan beberapa pemahaman tentang 

Calvinisme, yakni: Pertama, sebagai nama sektarian. 

Penganut gereja reformed di Hongaria oleh orang Roma 

Katolik maupun Yahudi diberi sebutan Calvinis, sebagai 

olok-olok yang ditujukan kepada mereka yang telah 

meninggalkan iman nenek moyang mereka. Demikian juga di 

Perancis, sebutan Calvinisme merupakan cap sebuah 

sektarian. Kedua, Calvinis adalah seorang yang secara 

eksklusif pendukung dogma predistinasi yang lantang 

menyuarakan keyakinan mereka. Pihak-pihak yang tidak suka 

terhadap kecenderungan doktrin predistinasi bekerja sama 

dengan para pakar polemik Katolik Roma menyebut orang 

Calvinis sebagai korban dogma yang sempit dan dianggap 

berbahaya bagi keseriusan kehidupan moral yang 

sesungguhnya. Istilah Calvinis kedua ini oleh Abraham  

kuiper disebut sebagai Calvinis konfensional. Ketiga, kata 

Calvinis ditujukan sebagai nama denominasional sejumlah 

kaum Baptis dan Metodis. Dengan demikian, nama kaum 

Baptis yang Calvinis menyebut dirinya sebagai Baptis 

Calvinis, demikian juga Metodis yang Calvinis menyebut 

metodis Calvinis. Selain ketiga istilah tersebut di atas, 

terdapat juga pemahaman istilah Calvinis sebagai nama  

ilmiah   dari   pengertian   historis,   filosofis   maupun politis. 
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Secara historis, nama Calvinisme menunjuk pada saluran 

yang di dalamnya reformasi bergerak sedemikian jauh 

sehingga tidak termasuk dalam Lutheran, Anabaptis dan 

Socinian. Secara filosofis, Calvinisme sebagai sistem 

konsepsi yang dengan pengaruh pikiran utama dari Calvin. 

Secara politis, Calvinisme menunjuk pada gerakan politik 

yang  telah  menjamin  kebebasan  bangsa-bangsa  dalam  hal 

kewarganegaraan   yang   konstitusional
70

.   Itulah   sebabnya 

gereja-gereja yang berakar dalam tradisi Calvinis selalu 

menyebut diri “yang direformasikan”, yaitu direformasikan 

sesuai dengan Firman Allah.
71

 

4.4.1. Calvinis di Perancis 

Di Perancis, Calvinisme hanyalah suatu pandangan 

minoritas dari kaum protestan yang mengembangkan suatu 

teori kemerdekaan religius dan politik pada posisi berhadapan 

dengan negara Perancis yang menganut Katolik.
72 

Akibatnya, 

orang protestan ini tersebar di beberapa tempat dan 

diorganisir membentuk sebuah gereja. Salah satu gereja  

orang Perancis berada di Strasburg. Ketika Calvin diusir dari 

Jenewa ia diminta oleh Bucer melayani orang-orang Perancis 

70 
Abraham Kuyper, Ceramah-ceramah mengenai Calvinisme (terj. 

Peter Suwadi Wong), (Surabaya: Momentum, 2005), 5-9 
71 

Chr de Jong, Apa itu Calvinisme, 11 
72 

Douglas F. Kelly, The Emergence of Liberty in the Modern World, 

(New Jersey: Presbyterian and Reformerd Publishing Co, 1992), 50 
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di Strasburg. Dalam pelayanannya Calvin banyak belajar dari 

Bucer. Tugas lain yang dilakukan Calvin adalah mengajar 

Sekolah Teologia dan melakukan dialog agama dengan para 

teolog Katolik Roma di Jerman. Calvin bekerja menggunakan 

bahan pengajaran terutama yang dihasilkan Bucer. Di 

Strasburgh, Calvin bersama jemaat untuk pertama kali 

merayakan Perjamuan Malam pada tanggal 03 November 

1538 dan selanjutnya dia melakukannya setiap bulan. Apa 

yang tidak mungkin dilakukan di Jenewa dia bisa 

melakukannya di Strasburg. Calvin memandang Perjamuan 

Malam merupakan sarana pembangunan jemaat yang hakiki 

maka dia memberikan perhatian yang besar terhadap 

perayaan yang tetap dan perayaan yang benar. Itulah 

sebabnya Perjamuan-Malam dilaksanakan dalam pengawasan 

disiplin yang teliti dan serius. Gereja mempunyai hak untuk 

memeriksa iman setiap orang yang menjadi anggota 

persekutuannya.   Selain   Perjamuan   Malam,   Jemaat  yang 

dipimpin Calvin juga menyanyikan mazmur dalam bahasa 

mereka sendiri.
73 

Di Strasburgh Calvin bebas mengatur  

segala sesuatu menurut pandangannya sendiri tanpa perlu 

memperhitungkan kemauan suatu instansi seperti halnya     di 

 
 

73 
J.L. Ch. Abineno, JOHANES CALVIN: Pembangunan Jemaat, 7- 

10 
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Jenewa, dia harus tunduk kepada dewan kota. Ketika nanti, 

Calvin harus meninggalkan Strasburgh dan hanya sesekali 

saja mengunjunginya, dirinya digantikan  oleh  pendeta 

Brully. Bagi Calvin, Jemaat di Strasburgh merupakan tempat 

bagi dirinya bekerja keras membangun jemaat. Pada waktu 

selanjutnya,  Jemaat  Strasburgh    menjadi  contoh  dan ditiru 

Jemaat Perancis dan di luar Perancis.
74

 

Gereja pertama di luar Jenewa yang mengatur diri 

menurut tata gereja yang disusun Calvin adalah gereja di 

Perancis. Gereja di Perancis mengorganisasikan dirinya 

mengikuti gereja Jenewa di mana Calvin berkarya. Gereja 

Pernacis membentuk konsistori-konsistori seperti di    Jenewa 

dan tata gereja yang dipakai adalah tata gereja Presbiterial 

Sinodal.
75 

Di Perancis Konsistorium tidak hanya terdiri dari 

penatua dan pendeta, melainkan ditambah diaken. 

Konsistorium  inilah  yang  memiliki  tanggungjawab    untuk 

melayankan Firman dan Sakramen dengan pembagian tugas 

yang jelas supaya persekutuan ini merupakan suatu gereja 

yang sesungguhnya.
76

 

Pada tahun 1559, Calvin menghasilkan Tata Gereja 

yang meletakkan dasar untuk tata gereja   presbiterial-sinodal 

 
74 

Ibid 
75 

Chr de Jong, Apa itu Calvinisme, 116 
76 

Ibid, 110-114 
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yang dalam perkembangan ke depan diikuti oleh gereja 

Calvinis lainnya. Tata Gereja ini menekankan prinsip bahwa 

Gereja-gereja di Perancis terdiri atas jemaat-jemaat yang 

dipimpin oleh para presbiter (konsistorium). Pejabat Gereja 

dan warga jemaat memiliki status yang sama di mana tidak 

ada hirarki dalam Gereja Protestan dan keputusan dalam 

Gereja diambil dalam tingkat presbiter. Jemaat-jemaat dalam 

satu wilayah tertentu dikumpulkan dalam persidangan yang 

disebut klasis, lalu dalam lingkungan yang lebih luas adalah 

persidangan sinode provinsi, dan lebih luas lagi persidangan 

sinode am, yang mengatur hal-hal yang bersifat umum seperti 

Tata  Gereja  dan  Pengakuan  Iman.  Itulah  sebabnya  sistem 

pemerintahan Gereja di Perancis yang bersifat Presbiterial 

Sinodal merupakan sumbangan Calvin untuk tanah airnya.
77

 

Pikiran dasar presbiterial sinodal ialah pemerintahan 

(pimpinan) gereja oleh Yesus Kristus sebagai Kepala dan 

Tuhannya. Yang dimaksudkan di sini adalah gereja bukan  

saja sebagai persekutuan tetapi juga sebagai lembaga. Ciri 

dalam sistem pemerintahan presbiterial sinodal ini ialah: (1) 

gereja adalah tubuh Kristus dan Yesus Kristus adalah kepala 

gereja sekaligus sumber dari semua otoritas di dalamnya. 

Semua jabatan lainnya mengabdi kepada Yesus Kristus,  sang 

 

77 
Francis, Wendel,. Origins and Development, 122 



196 “Orang Samaria yang Murah Hati” Sebagai Eklesiologi GKJ Dagen-Palur 
 

 

 

 
 

kepala gereja. Tidak ada satu pun kekuasaan dalam gereja 

yang bersifat otonom, terlepas dari kuasa Yesus Kristus. (2) 

otoritas dan kekuasaan Kristus dalam gereja dimanifestasikan 

di dalam Firman. Firman dan kehendak Kristus adalah satu- 

satunya hukum yang bersifat absolut, mutlak. Firman Allah 

itu bebas. Ia tidak terikat pada satu sistim pewarisan tetapi 

dapat   datang  kepada   kita   melalui   media   apa   saja yang 

dikehendakiNya.
78 

(3) titik tolaknya adalah jemaat  setempat. 

Jemaat setempat adalah manifestasi tubuh Kristus karena 

dalam jemaat setempat berlangsung pemberitaan Firman, 

pelayanan sakramen dan ada jabatan gerejawi yang berfungsi. 

Oleh karena itu jemaat setempat tidak dapat dianggap sebagai 

bagian dari Gereja secara universal. (4) pemerintahan gereja 

dipercayakan kepada suatu kemajelisan yang beranggotakan 

pejabat-pejabat gerejawi. Pejabat gerejawi ini terdiri dari 

Pendeta, sejumlah penatua dan diaken. Pejabat-pejabat ini 

tidak memiliki hirarki. Tiap-tiap pejabat gerejawi mempunyai 

tugas masing-masing dalam peraturan jemaat. (5) Selain 

sidang majelis jemaat masih ada sidang-sidang lain yang  

lebih luas bidang dan cakupannya. (6) gereja mempuyai suatu 
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kemandirian yang tertentu terhadap pemerintah, khususnya di 

bidang tugas dan pelayanan pejabat gereja.
79

 

Tata Gereja Presbiterial sinodal ini bertolak pada 

prinsip bahwa gereja Protestan di Perancis terdiri dari jemaat- 

jemaat dan dipimpin oleh majelis gereja. Jemaat setempat 

yang dipimpin oleh majelis gereja merupakan kesatuan yang 

paling kecil dalam gereja. Titik tolak ini sesuai dengan 

pemahaman Calvin tentang gereja. Setiap persekutuan yang 

melayankan Firman serta sakramen-sakramen dan 

mempunyai pejabat untuk melaksanakan fungsinya adalah 

gereja yang sesungguhnya. 

Pengaruh gereja Roma Katolik masih sangat besar 

terhadap pemerintah Perancis. Cakupan negara Perancis juga 

luas. Sarana transportasi belum mendukung demikian juga 

sarana informasi. Hadirnya gereja-gereja reformasi di 

Perancis tersebar di berbagai tempat yang pada waktu itu 

tidak mudah untuk dijangkau satu dengan lainnya sementara 

di sisi lain intervensi pemerintah gereja Roma Katolik kepada 

pemerintah Perancis sangat kuat. Agar gereja-gereja 

reformasi dapat tumbuh maka mereka diberi kewenangan 

untuk melakukan pemerintahan setingkat klasis yaitu  

cakupan  lebih  luas  yang  terdiri  dari  beberapa  gereja guna 

 

79 
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mengambil keputusan yang diperlukan untuk memertahankan 

gereja-gereja reformasi tersebut. Peran pemerintahan gereja 

sinodal yang meliputi beberapa pemerintahan klasikal terjadi 

pada saat persidangan berlangsung dengan periode waktu 

sekitar tiga tahun sekali yang di dalam persidangannya 

keputusan-keputusan yang diambil lebih bersifat umum 

misalnya pengakuan iman dan tata gereja. 

4.4.2. Calvinis di Belanda 

Pada zaman Reformasi, negeri Belanda dikuasai oleh 

Charles V merupakan raja Spanyol yang memerintah Negeri- 

negeri Belanda. Charles V adalah anggota Gereja Katolik 

Roma  sehingga  ketika  muncul  pembaharuan  ia melakukan 

tindakan untuk menghambat reformasi bertumbuh di negeri 

Belanda.
80 

Upaya penghambatan pasti membawa korban, 

namun reformasi terus berkembang seiring dengan 

berjalannya waktu. 

Pengaruh Calvin mulai terasa di negeri Belanda pada 

tahun 40-an abad ke-16. Pengkotbah-pengkotbah yang 

dididik di Jenewa mulai menyebarkan ajaran Calvin dan 

mengumpulkan jemaat-jemaat “di bawah salib” yang 

mengikuti    pola    jemaat    Jenewa.
81    

Reformasi   Calvinis 

 
80 
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81 
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memasuki negeri Belanda dari arah selatan. Pada jaman itu 

wilayah negeri Belanda dan Belgia masih bersatu dibawah 

pemerintahan Philip II pengganti Charles V. Bagian selatan 

negara Belanda yaitu Belgia selatan berbahasa Perancis dan 

daerah utara dari Brussel ke atas berbahasa Belanda. Masalah 

besar yang dihadapi oleh gerakan Calvinis adalah pandangan 

pemerintah mengenai pengikut Calvin sama saja dengan 

kaum Anabaptis yang dipandang sebagai perusuh. Kondisi 

semacam ini membawa Guido de Bres menyusun semacam 

pertanggungjawaban   dengan   maksud   menjelaskan   posisi 

Calvinis kepada tokoh-tokoh pemerintahan.
82

 

Sekitar tahun 1550 Calvinisme menjadi aliran 

Protestan dominan di daerah Belgia dan negeri Belanda 

sekarang. Hal ini menjadi nyata dari Pengakuan Iman yang 

kemudian disebut sebagai Pengakuan Iman Belanda yang 

ditulis oleh Guido de Bres dalam bahasa Perancis menjadi 

Pengakuan Iman gereja di Belanda. Pengakuan Iman Belanda 

ini mengikuti Pengakuan Iman Perancis dalam banyak hal  

dan disesuaikan dengan keadaan negeri Belanda.
83 

Keputusan 

gereja di Belanda memakai Pengakuan  Iman Belanda    yang 

82  
Th.  Van  den  End,  Enam  Belas  Dokumen  Dasar   Calvinisme, 

(Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2011 ), 19 
83 

Agustinus M.L. Batlajery dan Th. Van den End (peny.), Ecclesia 
Reformata Semper Reformanda: Dua Belas Tulisan mengenai Calvin dan 

Calvinisme, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2014), 38 
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diadopsi dari Pengakuan Iman Perancis tentu memiliki latar 

belakang sosial politik sebagaimana yang telah diungkapkan 

di atas. Pengakuan Iman Belanda dalam bahasa Perancis itu 

pada tahun 1561 diterjemahkan dalam bahasa Belanda dan 

pada tahun 1563 di mana berlangsung Sidang  Sinode 

Wilayah menentukan bahwa semua pendeta, penatua, dan 

diaken wajib menandatanganinya. Sinode-sinode yang 

dilaksanakan kemudian hari menegaskan status pengakuan 

iman Belanda sebagai salah satu “rumus keesaan”, artinya 

karangan   yang   wajib   diakui   oleh   semua   jemaat    yang 

bergabung dalam Gereja Reformasi Belanda.
84

 

Gereja Calvinis di Belanda menerapkan eklesiologi 

Calvin dan memiliki Pengakuan Iman, yang intinya adalah 

kristalisasi nilai-nilai iman yang dihasilkan oleh Calvin. 

Pandangan Calvin yang terlihat dalam pasal-pasal tersebut 

sebagai contoh dapat dilihat dalam pemahaman Pengakuan 

Iman Belanda mengenai gereja dan pemerintahannya. Pasal 

27-32 Pengakuan Iman Belanda ditemukan beberapa ciri khas 

Calvin, yakni pemberitaan Firman dan pelayanan sakramen 

merupakan tanda pengenal gereja yang benar. Demikian juga 

tentang disiplin gereja sangat diperlukan karena disiplin 

gereja dipakai untuk menjaga kemurnian gereja yang    benar. 
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Dalam hal penerapam disiplin gereja diperlukan jabatan 

dalam gereja yakni: pelayan atau gembala, penilik, dan 

diaken.
85 

Tekanan pada wewenang gereja menjalankan 

ekskomunikasi warga gereja mencerminkan pandangan 

Calvin. Ajaran mengenai Perjamuan Kudus bahwa di dalam 

Perjamuan Kudus Kristus hadir melalui RohNya.
86

 

Salah satu pokok Pengakuan Iman Belanda yang tidak 

tertuang dalam Pengakuan Iman Perancis adalah tentang 

Hukuman Terakhir dalam Pasal 37 Pengakuan Iman Belanda. 

Dengan adanya pasal yang berbicara hukuman terakhir ini 

kaum protestan di negeri Belanda yang sedang menderita 

karena iman memiliki pengharapan kepada Allah agar   Allah 

membenarkan  perjuangan  mereka.
87  

Meskipun   Pengakuan 

Iman Belanda sangat bercorak Calvinis tetapi dalam konteks 

tertentu Pengakuan Iman Belanda dikembangkan sesuai 

situasi dan konteks yang sedang dihadapi. 

Sidang pertama Gereja Calvinis Belanda di Emden 

(1571) Pengakuan Iman Belanda yang telah diterjemahkan 

dalam bahasa Belanda dinyatakan sebagai patokan iman bagi 

seluruh gereja Calvinis di Belanda yang harus ditandatangani 

 
85 
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86 
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Reformata Semper, 92 

87 
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oleh semua pendeta (sejak sinode Dordrecht 1618-1619 juga 

oleh para penatua, diaken dan guru sekolah minggu).
88 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pengakuan Iman 

Belanda sangat dipengaruhi oleh ajaran Calvin. 

Pengaruh Ajaran Calvin di negeri Belanda tidak  

hanya tertuang dalam Pengakuan Iman Belanda, melainkan 

dalam Katekismus Heidelberg sebagai bahan  katekisasi 

warga jemaat dan bahan kotbah. Warna Calvinis dalam 

Katekismus Heidelberg sangat dominan -sekalipun 

Katekismus ini lebih sederhana dibanding Katekismus 

Jenewa- terutama dalam uraian tentang Perjamuan Kudus dan 

dalam pembahasan Hukum Taurat sebagai patokan orang- 

orang percaya. Katekismus Heidelberg ini merupakan   bahan 

wajib bagi anggota gereja yang akan menjadi anggota sidhi.
89

 

Ajaran yang terkandung dalam dokumen pengakuan 

menentukan dokumen liturgi yang dipakai untuk pelayanan 

baptisan dan Perjamuan Kudus, pencalonan sidhi  serta 

pejabat gereja, pemberkatan nikah, dan pengumuman 

ekskomunikasi. 

Dalam hal organisasi gereja, tata gereja Belanda 

dipengaruhi oleh tata gereja Perancis yakni menganut   sistem 

 
88 
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89 
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Presbiterial Sinodal. Sidang sinode pertama di Emden tahun 

1571 memutuskan tata gereja Belanda menganut sistem 

Presbiterial Sinodal. Jemaat-jemaat Protestan Belanda pada 

waktu  itu  masih  tersebar  di  beberapa  daerah  dan     dalam 

pengungsian. Mereka tersebar di Inggris, London, dan kota- 

kota lain bagian barat Jerman.
90 

Jemaat-jemaat yang 

berdekatan dan dapat berkomunikasi tanpa kesulitan 

tergabung  dalam  satu  klasis.  Klasis  tidak  hanya  memiliki 

tugas untuk saling membantu tetapi juga diberi kewenangan 

untuk mengambil keputusan tertentu, sedangkan sinode 

provinsi dan nasional membicarakan ajaran dan tata gereja 

yang dikemukakan oleh klasis. Klasis merupakan “jembatan” 

antara jemaat setempat dan organisasi gereja secara luas.
91 

Hal  ini  merupakan  hal   yang  wajar  karena     gereja-gereja 

Belanda tersebar luas di beberapa daerah. Dalam sistem 

presbiterial sinodal ini jemaat-jemaat dengan sukarela 

menyerahkan kebebasan dan mengikatkan diri pada apa yang 

diputuskan bersama dalam sidang sinode. 

Tata gereja Emden ini dalam perjalanan waktu terus 

berkembang. Tahun 1574 diadakan sinode provinsi yang 

diadakan  di  Dotrecth.  Hal-hal  yang  belum  diatur  di    tata 
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91 
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gereja Emden ditetapkan dalam sinode ini. Majelis terdiri dari 

Pendeta, penatua dan diaken, namun pendeta dan penatua 

akan berapat sendiri dan para diaken juga, kecuali di jemaat- 

jemaat yang minim penatua. Setelah wilayah Belanda Utara 

bebas dari penguasaan Spanyol, dan pemerintah memihak 

reformasi maka terjadilah berbagai macam perubahan dalam 

tata gereja, khususnya dalam hubungan pemerintah dan 

gereja. Seperti halnya di Jenewa, pemerintah Belanda    ingin 

terlibat   langsung   dalam   pengaturan   gereja.
92   

Sinode  di 

Dortrect 1578 gereja ingin mengatur dirinya tanpa 

keterlibatan pemerintah. Upaya untuk menjamin gereja 

mengatur diri sendiri tanpa campur tangan pemerintah 

dilakukan di sinode nasional di Middelburg tahun 1581 dan 

Sinode nasional di Den Haag tahun 1586, namun usaha ini 

tidak berhasil. Tata gereja Middelburg menyetujui dalam hal 

pemilihan pendeta pemerintahan setempat perlu menyetujui, 

sedangkan   sinode   Den   Haag   terpaksa   menerima utusan 

pemerintah untuk menghadiri rapat majelis jemaat bahkan 

terlibat dalam perundingan.
93

 

Pada tahun 1618-1619 berlangsung sidang sinode 

Dortrecht dengan agenda antara lain menyelesaikan persoalan 
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93 
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remonstran tentang ajaran predistinasi dan masalah tata 

gereja. Tata gereja Dortrecht secara garis besar menyesuaikan 

dan memperluas tata gereja yang berlaku sejak sinode 1586. 

Pengaruh pemerintah kuat dalam tata gereja salah, satu  

contoh pemerintah mengutus dua wakil ke rapat-rapat 

majelis. Sistem presbiterial sinodal dipertahankan sampai 

dengan revolusi Perancis. Setelah revolusi Perancis (1795) 

republik Belanda yang semula merupakan provinsi otonom 

menjadi negara kesatuan. 

Ketika Belanda menjadi negara kesatuan pemerintah 

memberlakukan Undang-undang Dasar Kerajaan Belanda 

mengakhiri   kedudukan   istimewa   Gereja   Hervormd   dan 

menjamin kebebasan beragama tetapi raja memiliki hak  

untuk mengawasi gereja-gereja.
94 

Gereja tidak lagi diatur  

oleh sidang-sidang yang terdiri atas wakil-wakil tingkat yang 

lebih   rendah   tetapi   pemerintah   mengangkat badan-badan 

pengurus gerejawi untuk melaksanakan tugasnya. Pemerintah 

memiliki hak untuk mengintervensi gereja-gereja. Namun 

ketika Kerajaan Belanda menjadi monarki konstitusional 

(1848) intervensi pemerintah kepada gereja berakhir. Gereja 

hervormd bergumul selama hampir seratus tahun untuk 

mengembalikan gereja dengan tata gereja presbiterial sinodal. 
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Tahun 1951 gereja Hervormd diatur kembali oleh sidang- 

sidang yang dihadiri oleh pendeta, penatua, dan diaken. Peran 

klasis dipulihkan lagi sebagaimana tata gereja Dotrecht. 
95

 

Pada masa itu pemerintah Belanda dalam kekuasaan 

pemerintah spanyol yang juga didominasi oleh agama Katolik 

sehingga pertumbuhan gereja reformasi juga mengalami 

tekanan dan penganiayaan yang sangat besar. Gereja-gereja 

reformasi tetap bertumbuh melalui model diaspora yang 

masing-masing mempunyai tanggung jawab untuk 

perkembangannya. Keterhubungan gereja-gereja reformasi di 

Belanda melalui penjenjangan sidang: klasis, sinode provinsi, 

sinode nasional/am. Dalam tahap-tahap penjenjangan 

keputusan-keputusan yang diambil bersifat mengikat dari  

aras klasis meningkat sampai aras sinode nasional. Dengan 

demikian, persidangan klasis menjadi “jembatan” yang 

menghubungkan antara jemaat dan sinode. 

4.4.3. Calvinisme di Indonesia 

Kehadiran gereja pertama kali di Nusantara sudah 

mulai pertengahan abad ke 7. Orang-orang Nestoriah yang 

memiliki semangat untuk mengabarkan Injil masuk ke daerah 

Sumatra. Hasil pekabaran Injil tersebut tidak lagi terdengar 

perkembangannya  tetapi  ada  yang  menduga  bahwa orang- 

 
95 

Ibid., 127 
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orang kristen hasil pekabaran Injil orang-orang Nestoriah 

tersebut menyebar ke daerah pantai Timur Sumatra Selatan 

dan bermukim di ibukota kerajaan Sriwijaya yang sedang 

mengalami kejayaan. 
96 

Walaupun tidak jelas  perkembangan 

kekristenan tersebut, namun terdapat sebuah bukti bahwa 

kekrsitenan sempat berakar di Malaka. Hal ini dapat  

diketahui dari penemuan puing-puing gereja dengan hiasan 

salib oleh orang-orang Portugis pada tahun 1610.
97

 

Setelah seabad Portugis berkuasa di Nusantara bagian 

Timur, maka pada abad ke 17 muncullah kekuatan baru yang 

bermusuhan dengan Portugis yaitu Belanda dengan VOC. 

Pekabar Injil Protestan dari Belanda pertama diutus ke 

Nusantara pada awalnya untuk membina kehidupan orang- 

orang Belanda yang ada di Nusantara namun kemudian 

berkembang untuk memelihara iman orang-orang di 

Nusantara yang telah menjadi kristen karena misi Portugis 

dan Spanyol dan memperluas pekabaran  Injil dalam    bentuk 

mewartakan Injil kepada orang-orang yang belum mengenal 

Kristus.
98   

Gereja   Protestan   di   Indonesia   bagian     Barat 

 

 

96 
Dr. F. Ukur dan Dr. F.L. Cooley, Jerih dan Juang, (Jakarta: 

Lembaga Penelitian dan Studi DGI, 1979), 449 
97 

Ibid., 451 
98 

Agustinus M.L. Batlajery dan Th. Van den End (peny.), Ecclesia 

Reformata Semper, 70 
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(GPIB)
99 

sebagai salah satu gereja reformasi yang lahir dari 

De Protestantse Kerk In Nederlands Indie pada tahun 1605 di 

Ambon Maluku, Hindia Belanda. Pada tahun 1619, kantor 

pusat De Protestantse Kerk In Nederlands Indie dipindahkan 

ke Batavia sehubungan dengan berpindahnya kedudukan 

Gubernur Jenderal Hindia Belanda dari Ambon ke Batavia. 

De Protestantse Kerk In Nederlands Indie, mewarisi 

jemaat-jemaat yang ditinggalkan oleh Portugis dengan 

wilayah pelayanannya meliputi sejumlah daerah seperti 

Maluku, Minahasa, Kepulauan Sunda Kecil (kini Nusa 

Tenggara Timur, dan sebagian Nusa Tenggara Barat 

khususnya Pulau Sumbawa dan sebagian Lombok), serta 

Pulau Jawa, Sumatera dan lainnya. Karena wilayah pelayanan 

semakin banyak dan meluas, maka cabang-cabang De 

Protestantse Kerk In Nederlands Indie mengalami berbagai 

persoalan. Pada tahun 1927 disepakati bahwa keesaan gereja 

harus tetap dipertahankan, namun wilayah yang memiliki 

kekhususan diberi status mandiri yang lebih luas untuk 

mengatur pelayanannya secara sendiri-sendiri. 

Dalam Sidang Sinode De Protestantse Kerk In 

Nederlands Indie tahun 1933, jemaat di Minahasa,    Maluku, 

 

99   
https:/id.m.wikipedia.org>wiki, diunduh pada tanggal 15 

September 2015 
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bekas wilayah Keresidenan Timor dan pulau-pulau di 

sekitarnya diberikan wewenang untuk menjadi gereja mandiri 

dalam persekutuan De Protestantse Kerk In Nederlands  

Indie. Pada tahun 1934, jemaat di Minahasa dilembagakan 

menjadi gereja mandiri pertama dengan nama Gereja Masehi 

Injili di Minahasa (GMIM). Setahun kemudian pada tahun 

1935, jemaat di Maluku dilembagakan menjadi gereja 

mandiri kedua dengan nama Gereja Protestan Maluku 

(GPM). Setelah berakhirnya Perang Dunia II, pada tahun 

1947, jemaat di wilayah Sunda Kecil dilembagakan menjadi 

gereja mandiri ketiga dengan nama Gereja Masehi Injili di 

Timor (GMIT). 

Sidang Sinode De Protestantse Kerk In Nederlands 

Indie yang diadakan di Buitenzorg (Bogor), menyepakati 

bahwa gereja mandiri keempat akan dibentuk dengan wilayah 

pelayanan di bagian barat Indonesia. Pada tanggal 31 Oktober 

1948, dalam Ibadah Minggu Jemaat di "Willems Kerk" 

(sekarang Gereja Immanuel Jakarta), dilembagakanlah gereja 

mandiri keempat yang pada waktu itu bernama De 

Protestantse Kerk in Westelijk Indonesie (Gereja Protestan di 

Indonesia bagian Barat), berdasarkan Tata Gereja dan 

Peraturan Gereja yang dipersembahkan oleh proto-Sinode 

kepada   Algemene   Moderamen   De   Protestantse   Kerk In 
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Nederlands Indie (Badan Pekerja Am Gereja Protestan di 

Indonesia).
100

 

Teologi GPIB berdasarkan ajaran Reformasi dari 

Yohanes Calvin, dalam pengakuan dan pemahaman imannya, 

GPIB mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Anak 

Allah, Juruselamat Dunia dan Kepala Gereja yang adalah 

Sumber Hidup, sebagaimana disaksikan dalam Alkitab. 

Dalam menata dan mengembangkan panggilan dan 

pengutusan, GPIB menganut sistem Presbiterial Sinodal yang 

dilaksanakan  oleh  para  Presbiter  yaitu  Pendeta,    Penatua, 

Diaken,    dan    Penginjil.
101    

Sistem    pemerintahan  gereja 

Presbiterial Sinodal ini terus dipakai oleh GPIB. Struktur 

presbiter berarti bahwa segala tanggungjawab segala macam 

kegiatan terletak atas pundak para presbiter atau Majelis 

Jemaat. Tugas dan tanggung jawab itu dilaksanakan dalam 

semangat   berjalan   bersama   (ber-sunhodos),   yaitu dengan 

merencanakan bersama, melaksanakan bersama, bertanggung 

jawab bersama demi mencapai tujuan bersama.
102 

Asas yang 

diikuti ini adalah asas yang dijabarkan secara operasional 

dalam ajaran Calvin. 

100 
Majelis Sinode XII GPIB, Bahtera Guna Dharma  GPIB,  

(Jakarta, 1981), 167 
101 

Majelis Sinode GPIB, Tata Gereja Gereja Protestan di Indonesia 

bagian Barat, (Jakarta, 1982), 18 
102 

Majelis Sinode XII GPIB, Bahtera Guna Dharma GPIB, 128 
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Dasar pemakaian asas Presbiterial Sinodal ini diambil 

dari Kisah 15 di mana Para Rasul berkumpul untuk 

membicarakan beberapa masalah yang timbul dalam 

pelayanan jemaat. Pola tersebut membawa GPIB kepada cara 

dan sistem pengambilan keputusan oleh para pejabat gereja 

dalam persidangan-persidangan. Persidangan terbagi menjadi 

tiga yakni persidangan Sinode, sidang Majelis Sinode dan 

sidang Majelis Jemaat. Persidangan Sinode dihadiri oleh 

utusan Jemaat, Anggota Majelis Sinode, BPPG, Penasihat 

Majelis   Sinode,   dan   undangan   Majelis   Sinode.   Sidang 

Majelis Sinode dihadiri oleh Majelis Sinode yang telah 

dipilih dan ditetapkan dalam persidangan Sinode.
103 

Dalam 

aras jemaat pemerintahan gereja GPIB dipimpin oleh 

presbiter    yang    terdiri    dari    pendeta,    penatua,  diaken. 

Sedangkan dalam aras sinodal terdiri dari majelis sinode 

dipilih dari perwakilan majelis jemaat yang mewakili dalam 

persidangan sinode dengan periodisasi pelayanan (4) empat 

tahun. Majelis Sinode secara prinsipiil harus dilihat sebagai 

badan tetap yang harus dipertahankan untuk terus menerus 

menyatakan kesatuan jemaat. Majelis Sinode bukan hanya 

ada pada saat persidangan melainkan selama massa antara 

persidangan       Sinode       dengan       persidangan     Sinode 

 

103 
Majelis Sinode GPIB, Tata Gereja GPIB, 17 
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berikutnya.
104 

Pemerintahan jemaat di GPIB tidak mengenal 

aras pemerintahan klasis.
105

 

Fungsi Majelis Sinode ialah melaksanakan keputusan 

persidangan Sinode tingkat sinodal dan menjadi pimpinan 

GPIB secara sinodal. Sedangkan tugasnya antara lain: 

menyusun pola-pola Persekutuan, Pelayanan, dan Kesaksian 

serta pembinaan warga GPIB, melaksanakan pendidikan dan 

pembinaan pejabat-pejabat GPIB, mengelola milik-milik 

GPIB, membina dan menjaga kemurnian Pengakuan Iman, 

ajaran dan pemberitaan Firman serta menyampaikan/ 

menerima laporan perkembangan pelaksanaan tugas-tugasnya 

secara  berkala  kepada/dari  jemaat  setiap  tahun.
106    

Dalam 

melaksanakan   tugasnya,  Majelis  Sinode  mempunyai 

wewenang yang cukup luas, antara lain:  mengawasi 

pelaksanaan  keputusan-keputusan persidangan Sinode, 

mengatur dan menyelesaikan hal-hal yang belum diatur  

dalam Tata  Gereja GPIB, menetapkan: pengangkatan, 

penempatan,   pemutasian,   pemberhentian    sementara, 

 

 

 

 

104 
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105 
Pada tahun 1948 GPIB masih mengenal Klasis, namun dalam  

Tata Gereja ketiga unsur klasis dihilangkan. 
106 

Majelis Sinode GPIB, Tata Gereja GPIB, 44 



Eklesiologi Calvin 213 
 

 

 

 
 

pemberhentian pejabat GPIB menurut peraturan yang ada, 

dll.
107

 

Jabatan yang dikenal di aras jemaat GPIB terdiri dari 

tiga jabatan: jabatan pelayan Firman Allah (pendeta), 

penatua, dan syamas. Jabatan-jabatan ini hanya dapat dijabat 

oleh anggota sidi Gereja. Masing-masing jabatan memiliki 

tugas khusus. Pendeta dipercayakan untuk melakukan 

pelayanan sakramen, peneguhan sidhi, pemberkatan nikah, 

peneguhan pejabat dan penggembalaan. Penatua 

dipercayakan secara khusus untuk melaksanakan 

penggembalaan dan ketertiban pelayanan. Diaken 

dipercayakan secara khusus untuk melaksanakan tugas 

diakonia sosial/pelayanan kasih. Meskipun demikian, dalam 

keadaan darurat seorang penatua dapat melayani sakramen 

yang sudah direncanakan untuk satu kali saja dan  dilaporkan 

kepada  Majelis  Sinode.
108  

Hal  pelaporan  kepada    Majelis 

Sinode merupakan hal mutlak karena pemerintahan gereja 

GPIB tersentral pada sinode. 

Penerapan ajaran Calvin di GPIB tidak sama persis 

dengan gereja Calvinis di Perancis maupun Belanda. Hal ini 

dapat dilihat dari dalam penerapan GPIB dalam hal tugas dan 

107 
Ibid 

 
108 

Majelis Sinode XII GPIB, Bahtera Guna Dharma GPIB, 30 



 

 

 

 
 

wewenang sinode. Tugas dan wewenang sinode pada gereja- 

gereja Calvinis di Perancis dan Belanda menetapkan 

Pengakuan Iman, Tata Gereja dan hal-hal yang bersifat 

umum. Berbeda dengan GPIB selain menetapkan hal-hal  

yang bersifat umum juga mengatur hal-hal teknis dalam hal 

pejabat gerejawi, misalnya mutasi pendeta,  menetapkan 

liturgi dan hal lain yang bersifat teknis. 

Gereja Protestan Indonesia bagian Barat adalah salah 

satu gereja yang menganut ajaran Calvin. Sistem 

pemerintahan gereja yang diterapkan adalah sistem 

Presbiterial Sinodal bersifat sentralistik. Hal ini ditengarai 

dengan adanya pemerintahan gerejawi yang tidak mengenal 

klasis. Dengan demikian keputusan berlangsung pada aras 

Sidang Sinode atau Sidang Majelis Sinode. Segala sesutau 

yang terjadi dalam jemaat dewasa berada dalam kendali 

Majelis Sinode. 

Melalui pemaparan tersebut maka dapat disimpulkan 

bahwa sekalipun gereja-gereja reformasi mengikuti paham 

atau ajaran Calvin, namun pada konteks, waktu dan tempat 

yang berbeda mengalami berbagai macam variasi penerapan. 


