
 

 
 

BAB VIII 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

 

 

8.1. KESIMPULAN 

8.1.1 Eklesiologi GKJ Dagen-Palur 

“Orang Samaria yang murah hati” (Lukas 10:25-37) 

ditetapkan Majelis GKJ Dagen-Palur sebagai eklesiologi 

untuk melaksanakan panggilan gereja yang bersifat 

konstruktif dan visioner. Eklesiologi tersebut dibangun  di 

atas dasar kristologi dan misiologi, beberapa bagian masih 

sama dengan eklesiologi Calvin dan eklesiologi GKJ yang 

lain, dan pada beberapa bagian lainnya sudah disesuaikan 

dengan konteks lokal, nasional, maupun global. 

Unsur penting dalam eklesiologi Calvin: ibadah, 

sakramen, dan jabatan gerejawi tetap dapat dijumpai pada 

eklesiologi GKJ Dagen-Palur. Kontekstual pemberitaan 

Firman telah dikembangkan oleh Majelis Gereja sehingga 

tidak saja berbicara tentang eskatologi tetapi juga dikaitkan 

dengan keberadaan manusia tanpa memandang perbedaan 

suku, ras, dan agama yang kesemuanya  membutuhkan 

Firman dalam hidup dan kehidupannya. Eklesiologi tersebut 

juga memberikan ruang bagi panggilan gereja untuk menjaga 
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hidup bertoleransi bangsa Indonesia dalam semangat Bhineka 

Tunggal Ika yang dibangun melalui keikutsertaan nilai tradisi 

dalam tata ibadah maupun sakramen, dan keberadaan simbol 

budaya  maupun lambang negara di dalam ruang ibadah. 

Penerapan eklesiologi “Orang Samaria yang Murah 

Hati” melalui berbagai program yang dibuat Majelis Gereja, 

antara lain: bidang Hukum dan HAM, bidang Ekonomi, 

maupun dalam tindakannya ikut menyelesaikan masalah 

gerejawi dengan tetap mengedepankan pemulihan martabat 

manusia, kesemuanya menunjukkan adanya konsistensi 

Majelis Gereja pada eklesiologi yang telah ditetapkan. 

8.1.2. Organisasi GKJ Dagen-Palur 

Jabatan Gerejawi di GKJ Dagen-Palur adalah Majelis 

Gereja yang terdiri dari Pendeta, Penatua, Diaken yang secara 

bersama-sama memimpin gereja (presbiter)  sebagai 

organisasi bertipe birokrasi yang diikuti dengan pembagian 

tugas dan tanggung jawab setiap anggota Majelis secara rinci 

dan jelas. Organisasi yang sekarang dikembangkan bertipe 

birokrasi tidak meninggalkan orang lama yang pernah ada 

sebelumnya. Organisasi sekarang ini dibangun untuk satu 

tujuan efisiensi dan efektifitas organisasi tetapi tidak 

menghilangkan dasar-dasar keorganisasian yang telah 

disepakati   oleh   para   pendiri   dan   menjadi   cikal    bakal 
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berdirinya GKJ dagen-Palur. Dengan demikian, GKJ Dagen 

Palur tidak kehilangan jati dirinya dalam bertumbuh dan 

berkembang. Kepemimpinan bertipe karismatik cukup 

membantu Majelis Gereja dalam menyusun program kerja 

sampai dengan evaluasi kinerja organisasi dan 

memberdayakan potensi yang dimiliki GKJ Dagen- Palur. 

Kepemimpinan Majelis Gereja saat ini, masih 

dijumpai adanya kelemahan pada kaderisasi dan 

pengembangan kreativitas anggota Majelis yang disebabkan 

adanya satu anggota Majelis yang menonjol dalam sifat 

kepemimpinannya sehingga anggota yang lain lebih memilih 

sebagai pengikut. Di GKJ Dagen-Palur, dikenal beberapa 

sebutan jabatan Pendeta, yaitu: Pendeta Jemaat; Pendeta 

tugas khusus berbasis lintas budaya Yogyakarta, Surakarta; 

Pendeta mahasiswa berbasis lintas budaya mahasiswa budaya 

Yogyakarta, dan Surakarta; dan Pendeta tugas khusus  

berbasis pendidikan. Pengelompokan tugas tersebut 

merupakan implementasi eklesiologi khususnya terkait 

dengan pemulihan martabat manusia. Pengelompokan tugas 

semacam ini tidak terlalu dikenal di lingkup GKJ. 
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8.2. Temuan dan Rekomendasi 

8.2.1 Temuan 

Implementasi eklesiologi GKJ Dagen Palur pada 

kehidupan Jemaat, dan masyarakat yang tinggal di sekitar 

gereja telah dapat dirasakan manfaatnya oleh mereka.  

Dengan demikian, Majelis Gereja tetap harus 

mengembangkan eklesiologi tersebut sekaligus memberi 

perhatian pada beberapa kelemahan yang terjadi dalam 

organisasi. Jika program kaderisasi kurang mendapat 

perhatian sangat mungkin dapat terjadi kemandegan 

organisasi yang berpengaruh pada implementasi eklesiologi. 

Implementasi eklesiologi yang terus meluas, 

menjadikan GKJ-Dagen Palur dalam  melaksanakan 

panggilan gereja tidak lagi dapat dikatakan hanya sebagai 

gereja solid (solid-church) tetapi sekaligus juga sudah 

merupakan gereja cair (liquid-church). 

Kontekstualisasi eklesiologi secara nyata telah 

memberikan hasil pada saat Majelis Gereja ikut 

menyelesaikan beberapa masalah yang timbul di beberapa 

GKJ. Selain itu, kontekstualisasi eklesiologi juga dapat  

dilihat pada peran GKJ Dagen-Palur dalam masyarakat 

melalui pemeliharaan tradisi dan nilai budaya; pemberdayaan 
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ekonomi; dan pemeliharaan alam dan lingkungan hidup di 

sekitar gereja. 

8.2.2. Rekomendasi 

1. Eklesiologi berkembang dalam periodik waktu tertentu dan 

tempat tertentu yang dipengaruhi hal-hal yang ada di 

sekitarnya. Oleh karena itu dekonstruksi dan rekonstruksi 

eklesiologi merupakan hal yang tidak dapat dihindarkan 

dalam kehidupan gereja. Majelis Gereja secara periodik 

perlu melakukan evaluasi eklesiologi  dan 

implementasinya sehingga GKJ Dagen-Palur yang 

merupakan bagian dari bangsa Indonesia selalu 

melaksanakan panggilan gereja dalam kontektualisasi 

kebutuhan bangsa. 

2. Model organisasi dan kepemimpinan Majelis Gereja 

ditetapkan berdasarkan kebutuhan panggilan gereja  

dengan mempertahankan nilai awal, yaitu kebersamaan, 

yang telah ditetapkan pada saat GKJ Dagen-Palur 

diteguhkan sebagai gereja yang mandiri dan berdaulat. 


