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BAB IV

ANALISA

GPIB adalah sebuah gereja yang berasaskan dengan sistem presbiterial 

sinodal. 

Cara penatalayanan dengan sistem presbiterial sinodal selalu menekankan:

1. Penetapan kebijakan oleh presbiter atas dasar permusyawaratan melalui persidangan 

sinode GPIB yang pelaksanaannya dijabarkan dalam sidang majelis sinode (lingkup 

sinodal) dan siding majelis jemaat (lingkup jemaat).

2. Hubungan yang dinamis antara majelis sinode dan majelis jemaat.

3. Pelaksanaan pelayanan dan pengelolaan sumber daya gereja secara bersama dan 

bertanggung jawab di seluruh jajaran GPIB.1

Berdasarkan kepada sistem presbiterial sinodal, maka dalam pelaksanaan 

pelayanan di gereja sudah seharusnya semua penyelenggaraan  pelayanan di GPIB 

menjadi tanggung jawab bersama oleh seluruh presbiter. 

Pada bab 2 dan 3 telah dijelaskan teori tentang sosiologi pengetahuan dan 

bagaimana proses perumusan serta penetapan tema-tema yang ada di GPIB. Dari 

pendapat-pendapat yang ada akan membantu penulis dalam meninjau hubungan 

konsep-konsep pemikiran dari sosiologi pengetahuan dengan proses perumusan tema-

tema bergereja di GPIB. Pertanyaan yang mendasar pada analisa ini adalah “apakah 

proses perumusan tema-tema yang dilakukan oleh GPIB dapat membuat tema-tema 

tersebut dapat menjadi ideologi dari kehidupan bergereja di GPIB atau hanya sebuah 

                                                          
1 PKUPPG, 16.
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utopis berdasarkan dari konsep teori sosiologi pengetahuan yang telah dibuat di bab 

2?

Menjawab pertanyaan di atas memang tidaklah mudah, namun berdasarkan 

fungsi dari tema-tema itu sendiri penulis menarik kesimpulan awal bahwa tema-tema 

itu dibentuk untuk menjadi sebuah landasan kehidupan pelayanan dan kesaksian bagi 

GPIB. Berarti tema-tema tersebut diharapkan dapat menjadi ideologi GPIB, karena 

tema-tema tersebut dijadikan sebagai acuan bagi seluruh program kegiatan yang akan 

dilakukan oleh setiap jemaat GPIB ke depannya dalam jangka waktu tertentu.

Ketika dihubungkan dengan teori sosiologi pengetahuan, harus dilihat 

kembali apakah gagasan yang ada pada tema-tema tersebut merupakan gambaran 

umum dari keadaan kehidupan jemaat GPIB? Mannheim mengatakan bahwa 

sosiologi pengetahuan bertujuan untuk menemukan kriteria yang operasional dalam

menentukan kesalingterkaitan antara pikiran dan tindakan.2 Jadi apakah ide dalam 

perumusan tema-tema tersebut berasal dari kondisi jemaat GPIB secara umum, 

sehingga nantinya ide tersebut dapat diwujudkan dalam tindakan setiap jemaat GPIB 

ke depannya?

Salah satu proses penyelenggaran pelayanan di GPIB adalah perumusan dan 

penetapan Tema-Tema gereja yang menjadi landasan dan dasar bagi pelayanan dalam 

kehidupan jemaat GPIB. Seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa 

tema-tema disusun oleh sebuah panitia yang dibentuk oleh Majelis Sinode bidang 

                                                          
2Karl Mannheim, Ideologi dan utopia: Menyingkap Kaitan Pikiran dan Politik (Yogyakarta : 

Kanisius, 1991), 287.
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Teologi yang namanya Panitia Materi. Panitia Materi yang akan bekerja merumuskan 

tema-tema tahunan yang nantinya akan diputuskan sewaktu persidangan sinode.

Sebelum panitia Materi bekerja merumuskan tema-tema tersebut, Panitia 

Materi mengadakan seminar-seminar terlebih dahulu. Seminar yang dilaksanakan 

akan berhubungan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam proses perumusan 

tema-tema GPIB. Pembicara yang dihadirkan oleh Panitia Materi dalam seminar ini 

adalah ahli-ahli yang akan berbicara sesuai dengan fenomena-fenomena yang sedang 

hangat-hangatnya terjadi, baik di bidang teologi, sosial, hukum, politik, ekonomi, 

pertahanan dan keamanan, dan sebagainya. Dari seminar yang dilakukan, muncul 

pertanyaan bagi penulis. Apakah seminar tersebut dilaksanakan setelah melakukan 

riset-riset dan penelitian dari keadaan dan fenomena-fenomena yang terjadi, atau 

hanya dari sebuah pengamatan sekilas saja? 

Berdasarkan penelitian  yang dilakukan penulis, ternyata tidak ada penelitian 

yang dilakukan oleh Panitia Materi sebelum mengadakan seminar tentang perumusan 

tema-tema GPIB. Jika memang tidak melakukan penelitian dan hanya sekedar 

pengamatan saja, apakah itu sudah dianggap cukup dalam proses pembentukan tema-

tema GPIB? Menurut penulis, jika hanya dengan sebuah pengamatan saja, maka hal 

tersebut belum dapat dianggap cukup dalam sebuah proses perumusan tema-tema 

GPIB. Sesuatu yang dilakukan tanpa melakukan sebuah penelitian empiris dan 

pengkajian yang lebih dalam tidak akan mendapatkan sebuah fakta yang benar-benar 

terjadi. 
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Proses dalam perumusan tema-tema tersebut dilakukan 1-2 tahun sebelum 

persidangan sinode. Panitia materi yang dibentuk oleh Majelis Sinode membentuk 

sebuah rancangan materi yang disebut Rancangan Dasar (RanDas) yang berisi 

tentang berita atau isu-isu yang sedang hangat-hangatnya di Indonesia dan rancangan-

rancangan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh GPIB ke depannya dalam jangka 

waktu tertentu kepada seluruh jemaat GPIB di Indonesia. 

Setelah Rancangan Dasar tersebut dikritisi jemaat, Rancangan Dasar ini 

berubah statusnya menjadi Rancangan Umum (RanUm). Rancangan Umum ini 

kembali dipelajari dan dikritisi oleh jemaat, kemudian Rancangan Umum ini berubah 

statusnya menjadi suatu Rancangan Ketetapan (RanTap). Rancangan Ketetapan inilah 

yang nantinya akan dibawa pada persidangan sinode untuk diputuskan sehingga 

menjadi suatu ketetapan.

Ketika rancangan dari proses perumusan tema-tema dikirimkan kepada 

seluruh jemaat, ada harapan dari Majelis Sinode melalui Panitia Materi untuk 

mengetahui permasalahan dan pergumulan dari setiap jemaat yang ada. Jika memang 

demikian, akan banyak ide-ide yang muncul dari setiap jemaat yang ada dengan 

melihat masalah dan pergumulan yang mereka hadapi, karena Max Scheler

mengatakan bahwa munculnya ide-ide ditentukan melalui suatu perjalanan sejarah

kehidupan manusia serta hubungannya dengan lingkungan tempat manusia itu
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bereksistensi. Melalui keadaan seperti itu, maka dapat ditemukan faktor-faktor yang 

mempengaruhi kondisi pikiran seseorang.3

Walaupun pada dasarnya bermaksud baik, namun  ide-ide dari setiap jemaat 

cenderung bersifat subjektif, karena mereka memiliki latar belakang dan 

permasalahan yang berbeda dari masing-masing daerah. Menurut Berger dan 

Luckmann, dalam interaksi sosial, sesuatu yang dilihat dari orang lain merupakan 

pengalaman yang penting dalam menghadapi sebuah situasi. Hal ini merupakan 

langkah pertama dari proses interaksi sosial. Misalnya ketika seseorang berekspresi, 

maka ekspresi tersebut dapat menjadi penilaian dan memberikan makna tertentu bagi 

orang lain. Pada situasi ini pemikiran manusia dapat menjadi subjektif dari sebuah 

gejala yang ada, tetapi di lain pihak dapat menjadi objektif juga.

Berger dan Luckmann juga mengatakan bahwa posisi seseorang pada jabatan 

tertentu dalam masyarakat atau komunitas sosial akan memberikan pengaruh cara 

seseorang itu berinteraksi dengan orang lain. Misalnya bagaimana dia berbicara dan 

dengan siapa dia sering berinteraksi dalam komunitas sosial. Dengan demikian, 

struktur sosial merupakan elemen penting dari realitas kehidupan sehari-hari.4

Dalam konteks ini panitia materi dapat dikategorikan ke dalam struktur sosial 

GPIB, karena merupakan perpanjangan tangan dari Majelis Sinode GPIB. 

Pertanyaannya adalah bagaimana panitia materi merangkum  semua ide dari jemaat 

dan menjadikannya sebuah tema yang bermaksud untuk menjawab kebutuhan jemaat 

                                                          
4Lewis A. Coser oleh Internasional Ensiklopedi Ilmu Sosial, diedit oleh David L. Kusen. The 

Macmillan Co & The Free Pres, NY, 1968 Vol.7, hlm 428-434. Dikutip dari http:// 
ecsocman.edu.ru/data/832/652/1219/knowledge.doc. Pada tanggal 15 Agustus 2011 pukul21.00 wib.

4Peter L. Berger and Thomas Luckmann, The Social Construction of Reality : A Treatise in 
the Sociology of Knowledge (London : Penguin Books, 1966), 48.
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itu sendiri? Bukankah ide yang dikeluarkan oleh panitia materi melalui sebuah 

Rancangan Ketetapan dapat bersifat subjektif juga. Alasannya, karena panitia materi 

juga dipengaruhi oleh lingkungan dan komunitas sosial suatu tempat. Walaupun 

ketika dalam membentuk sebuah ketetapan, Panitia materi melihat pengaruh-

pengaruh dari keadaan kehidupan bergereja, berbangsa dan bernegara secara global 

baik Nasional maupun Internasional. Oleh karena itu, sebaiknya panitia materi dapat 

melihat secara objektif keadaan jemaat GPIB secara umum dan mampu mengeliminir 

pandangan subjektif yang berkembang di masing-masing jemaat.

Ideologi yang bersifat subjektif, menurut Mannheim akhirnya akan 

didistorsikan, karena masyarakat melihat bahwa ide seperti itu hanya membawa 

faktor-faktor kepentingan bagi kelompok maupun orang-orang tertentu.5 Oleh karena 

itu, maka Tema-tema yang ditetapkan untuk menjadi panduan dan landasan 

pelayanan (ideologi) GPIB tersebut sebaiknya tidak bersifat subjektif. Apabila masih 

tetap bersifat subjektif dan hal itu terjadi serta berlangsung secara terus menerus 

dalam kehidupan berjemaat, maka bagaimana gereja memaknai panggilannya di 

tengah-tengah dunia ini. Hal inilah yang sesungguhnya harus diperhatikan GPIB 

sebagai utusan Allah yang menghadirkan damai sejahtera di tengah-tengah dunia.

Dalam perjalanan sejarah, manusia telah menyibukkan dirinya lebih sering 

dengan sebuah keinginan yang belum terwujud atau dengan harapan. Begitu juga 

yang terjadi dalam kehidupan gereja. Akhirnya  bentuk-bentuk kehidupan sosial yang 

konkret telah dibangun atas dasar keadaan-keadaan pikiran yang bersifat ”ideologis,” 

namun sebenarnya tidak sesuai dengan kenyataan. Sebuah ide dapat menjadi ideologi 

                                                          
5Ibid., 212.
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yang cocok untuk diterapkan dalam kehidupan saat ini, apabila ide-ide tersebut dapat 

terintegrasi dengan baik ke dalam kehidupan masyarakat.6

Bagi Majelis Sinode GPIB, ketika merumuskan dan menetapkan sebuah tema,

tema tersebut diharapkan dapat menjadi landasan dari semua kegiatan pelayanan yang 

dilakukan di Gereja. Tema tersebut diharapkan menjadi ideologi bagi seluruh jemaat. 

Namun, apakah hal tersebut sudah menjadi kenyataan dalam pelaksanaan pelayanan 

di seluruh jemaat GPIB di Indonesia? Berbicara mengenai seluruh jemaat GPIB di 

Indonesia sudah tentu berbicara masalah yang kompleks dari fenomena tiap-tiap 

jemaat. Adanya perbedaan antara masing-masing jemaat, baik yang ada di perkotaan 

maupun yang ada di pedesaan. Berbeda tempat, berbeda juga budaya yang dipahami 

dari setiap jemaat, dan berbeda juga yang menjadi masalah dan pergumulan dari 

masing-masing jemaat di seluruh jemaat GPIB.

Dari keadaan jemaat yang begitu kompleks, sebaiknya tema-tema yang 

ditetapkan mampu menjawab kebutuhan spiritual seluruh jemaat jemaat GPIB. 

Melihat keadaan Negara dan masyarakat Indonesia saat ini yang penuh dengan 

berbagai macam polemik, sudah saatnya GPIB memaknai kembali panggilannya 

sebagai sebuah gereja yang menghadirkan damai sejahtera bagi seluruh ciptaan 

Tuhan.

Ketika tema-tema yang ditetapkan dapat diterima oleh jemaat, maka ia 

menjadi ideologi yang cocok bagi jemaat GPIB. Namun, jika tema-tema tersebut 

tidak mampu diwujudkan dalam kehidupan jemaat, maka ia hanya akan menjadi 

Utopis. Mengapa bisa seperti itu, karena ideologi adalah sebuah ide atau konsep 

                                                          
6Ibid., 210.
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pemikiran yang muncul dari fenomena-fenomena sosial yang terjadi di tengah 

kehidupan masyarakat yang dapat diterima dan diwujudkan dalam kehidupan sosial 

masyarakat. Utopia adalah sebuah ide atau konsep pemikiran yang juga muncul dari 

keadaan sosial dalam masyarakat, namun ide ini tidak bisa diterima dan tidak dapat 

diwujudkan dalam kehidupan sosial masyarakat. Akan tetapi, tidak menutup 

kemungkinan ide ini akan selalu berkembang dalam masyarakat dan suatu saat dapat 

diterima dan diwujudkan dalam kehidupan sosial. 

Tema-tema bergereja GPIB ada yang 20 tahun, 5 tahun dan 1 tahun yang 

masing-masing memiliki fungsi. Tema 20 tahun berfungsi sebagai dasar dan landasan 

dari GPIB untuk menjalankan kegiatan penatalayanan gereja dalam kurun waktu 20 

tahun ke depan. Tema 20 tahun ini juga merupakan panduan dari GPIB dalam 

perwujudan “Visi” dan “Misi” GPIB. Apa dan bagaimana saja kegiatan pelayanan 

yang akan dilakukan oleh GPIB dalam 20 tahun ke depan. Dalam menentukan tema 

20 tahun ini, Majelis Sinode berusaha untuk melihat keadaan-keadaan yang akan 

terjadi dalam 20 tahun yang akan datang, baik di dalam tubuh GPIB sendiri maupun 

di masyarakat di mana GPIB hadir.

Tema-tema yang telah ditetapkan menjadi tema-tema tahunan di GPIB 

bersifat permanen berdasarkan waktunya masing-masing. Misalnya tema 20 tahun 

mempunyai jangka waktu 20 tahun. Selama 20 tahun, tema tersebut tidak bisa diubah 

atau diganti walau apapun yang terjadi. Meskipun ketika dalam masa berlakunya 

terjadi perubahan yang besar di lingkungan masyarakat dan jemaat GPIB sendiri, 

namun tema ini tidak akan diganti. Begitu juga dengan tema 5 tahun dan tema 1 

tahun. Semua tema-tema yang diputuskan tidak dapat diubah dan diganti di 
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pertengahan jalan masa berlakunya. Setiap tema yang telah dirumuskan bersifat 

permanen karena telah diputuskan bersama-sama. 

Menurut penulis, penetapan dari tema 20 tahun tersebut memiliki jangka

waktu yang sangat lama, dimana selama 20 tahun tersebut banyak perubahan-

perubahan fenomena yang terjadi di masyarakat. Jika nantinya perubahan yang 

cukup signifikan terjadi, sedangkan tema 20 tahun tersebut tidak dapat diubah,maka 

ketika tema itu dikaitkan dengan kenyataan di lapangan menjadi kurang relevan.

Contohnya ketika terjadi reformasi, Presiden Soeharto lengser dan terjadi 

pergolakan di daerah-daerah di Indonesia yang mengakibatkan perekonomian 

menjadi sangat sulit dan rakyat mengalami penderitaan. Selain itu masih ada juga 

pertikaian-pertikaian dan gerakan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab 

seperti terorisme. Apakah dengan contoh perubahan keadaan masyarakat pada masa 

itu, tema-tema yang sedang berjalan masih dapat dijadikan sebuah landasan hidup 

bergereja GPIB? Apakah tema-tema tersebut masih relevan dengan kehidupan 

masyarakat, khususnya jemaat yang sedang mengalami kesusahan?

Oleh karena itu, penulis beranggapan bahwa penetapan tema tidak boleh 

terlalu panjang dan terlalu lama masa berlakunya. Dapat dikatakan tema-tema 

tersebut tidak lagi menjadi landasan hidup yang tepat bagi warga GPIB, karena ketika 

terjadi perubahan yang, maka tema-tema itu tidak menjadi relevan. Selain tema 20 

tahun, bagi penulis tema 1 tahun juga sepertinya kurang maksimal. Hal ini 

dikarenakan terlalu singkatnya waktu yang ada bagi tema tersebut untuk dapat 

disosialisasikan, dipahami dan diaplikasikan dalam kehidupan jemaat. Menurut 

penulis perlunya peninjauan kembali waktu pelaksanaan dari seluruh tema. Hal ini
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dimaksudkan agar tema-tema tersebut dapat benar-benar berintegrasi ke dalam 

kehidupan jemaat, sehingga tema-tema ini menjadi landasan hidup yang tepat bagi 

jemaat dan dapat membuat pertumbuhan spiritual yang baik bagi kebutuhan rohani 

dan iman jemaat.





BAB IV

ANALISA



GPIB adalah sebuah gereja yang berasaskan dengan sistem presbiterial sinodal. 

Cara penatalayanan dengan sistem presbiterial sinodal selalu menekankan:

1. Penetapan kebijakan oleh presbiter atas dasar permusyawaratan melalui persidangan sinode GPIB yang pelaksanaannya dijabarkan dalam sidang majelis sinode (lingkup sinodal) dan siding majelis jemaat (lingkup jemaat).

2. Hubungan yang dinamis antara majelis sinode dan majelis jemaat.

3. Pelaksanaan pelayanan dan pengelolaan sumber daya gereja secara bersama dan bertanggung jawab di seluruh jajaran GPIB.[footnoteRef:1] [1:  PKUPPG, 16.] 


Berdasarkan kepada sistem presbiterial sinodal, maka dalam pelaksanaan pelayanan di gereja sudah seharusnya semua penyelenggaraan  pelayanan di GPIB menjadi tanggung jawab bersama oleh seluruh presbiter. 

Pada bab 2 dan 3 telah dijelaskan teori tentang sosiologi pengetahuan dan bagaimana proses perumusan serta penetapan tema-tema yang ada di GPIB. Dari pendapat-pendapat yang ada akan membantu penulis dalam meninjau hubungan konsep-konsep pemikiran dari sosiologi pengetahuan dengan proses perumusan tema-tema bergereja di GPIB. Pertanyaan yang mendasar pada analisa ini adalah “apakah proses perumusan tema-tema yang dilakukan oleh GPIB dapat membuat tema-tema tersebut dapat menjadi ideologi dari kehidupan bergereja di GPIB atau hanya sebuah utopis berdasarkan dari konsep teori sosiologi pengetahuan yang telah dibuat di bab 2?

Menjawab pertanyaan di atas memang tidaklah mudah, namun berdasarkan fungsi dari tema-tema itu sendiri penulis menarik kesimpulan awal bahwa tema-tema itu dibentuk untuk menjadi sebuah landasan kehidupan pelayanan dan kesaksian bagi GPIB. Berarti tema-tema tersebut diharapkan dapat menjadi ideologi GPIB, karena tema-tema tersebut dijadikan sebagai acuan bagi seluruh program kegiatan yang akan dilakukan oleh setiap jemaat GPIB ke depannya dalam jangka waktu tertentu.



Ketika dihubungkan dengan teori sosiologi pengetahuan, harus dilihat kembali apakah gagasan yang ada pada tema-tema tersebut merupakan gambaran umum dari keadaan kehidupan jemaat GPIB?  Mannheim mengatakan bahwa sosiologi pengetahuan bertujuan untuk menemukan kriteria yang operasional dalam menentukan kesalingterkaitan antara pikiran dan tindakan.[footnoteRef:2] Jadi apakah ide dalam perumusan tema-tema tersebut berasal dari kondisi jemaat GPIB secara umum, sehingga nantinya ide tersebut dapat diwujudkan dalam tindakan setiap jemaat GPIB ke depannya?  [2: Karl Mannheim, Ideologi dan utopia: Menyingkap Kaitan Pikiran dan Politik (Yogyakarta : Kanisius, 1991), 287.] 




Salah satu proses penyelenggaran pelayanan di GPIB adalah perumusan dan penetapan Tema-Tema gereja yang menjadi landasan dan dasar bagi pelayanan dalam kehidupan jemaat GPIB. Seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa tema-tema disusun oleh sebuah panitia yang dibentuk oleh Majelis Sinode bidang Teologi yang namanya Panitia Materi. Panitia Materi yang akan bekerja merumuskan tema-tema tahunan yang nantinya akan diputuskan sewaktu persidangan sinode.



Sebelum panitia Materi bekerja merumuskan tema-tema tersebut, Panitia Materi mengadakan seminar-seminar terlebih dahulu. Seminar yang dilaksanakan akan berhubungan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam proses perumusan tema-tema GPIB. Pembicara yang dihadirkan oleh Panitia Materi dalam seminar ini adalah ahli-ahli yang akan berbicara sesuai dengan fenomena-fenomena yang sedang hangat-hangatnya terjadi, baik di bidang teologi, sosial, hukum, politik, ekonomi, pertahanan dan keamanan, dan sebagainya. Dari seminar yang dilakukan, muncul pertanyaan bagi penulis. Apakah seminar tersebut dilaksanakan setelah melakukan riset-riset dan penelitian dari keadaan dan fenomena-fenomena yang terjadi, atau hanya dari sebuah pengamatan sekilas saja? 



Berdasarkan penelitian  yang dilakukan penulis, ternyata tidak ada penelitian yang dilakukan oleh Panitia Materi sebelum mengadakan seminar tentang perumusan tema-tema GPIB. Jika memang tidak melakukan penelitian dan hanya sekedar pengamatan saja, apakah itu sudah dianggap cukup dalam proses pembentukan tema-tema GPIB? Menurut penulis, jika hanya dengan sebuah pengamatan saja, maka hal tersebut belum dapat dianggap cukup dalam sebuah proses perumusan tema-tema GPIB. Sesuatu yang dilakukan tanpa melakukan sebuah penelitian empiris dan pengkajian yang lebih dalam tidak akan mendapatkan sebuah fakta yang benar-benar terjadi. 

Proses dalam perumusan tema-tema tersebut dilakukan 1-2 tahun sebelum persidangan sinode. Panitia materi yang dibentuk oleh Majelis Sinode membentuk sebuah rancangan materi yang disebut Rancangan Dasar (RanDas) yang berisi tentang berita atau isu-isu yang sedang hangat-hangatnya di Indonesia dan rancangan-rancangan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh GPIB ke depannya dalam jangka waktu tertentu kepada seluruh jemaat GPIB di Indonesia. 

Setelah Rancangan Dasar tersebut dikritisi jemaat, Rancangan Dasar ini berubah statusnya menjadi Rancangan Umum (RanUm). Rancangan Umum ini kembali dipelajari dan dikritisi oleh jemaat, kemudian Rancangan Umum ini berubah statusnya menjadi suatu Rancangan Ketetapan (RanTap). Rancangan Ketetapan inilah yang nantinya akan dibawa pada persidangan sinode untuk diputuskan sehingga menjadi suatu ketetapan.

Ketika rancangan dari proses perumusan tema-tema dikirimkan kepada seluruh jemaat, ada harapan dari Majelis Sinode melalui Panitia Materi untuk mengetahui permasalahan dan pergumulan dari setiap jemaat yang ada. Jika memang demikian, akan banyak ide-ide yang muncul dari setiap jemaat yang ada dengan melihat masalah dan pergumulan yang mereka hadapi, karena Max Scheler mengatakan bahwa munculnya ide-ide ditentukan melalui suatu perjalanan sejarah kehidupan manusia serta hubungannya dengan lingkungan tempat manusia itu bereksistensi. Melalui keadaan seperti itu, maka dapat ditemukan faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi pikiran seseorang.[footnoteRef:3] [3: 4Lewis A. Coser oleh Internasional Ensiklopedi Ilmu Sosial, diedit oleh David L. Kusen. The Macmillan Co & The Free Pres, NY, 1968 Vol.7, hlm 428-434. Dikutip dari http:// ecsocman.edu.ru/data/832/652/1219/knowledge.doc. Pada tanggal 15 Agustus 2011 pukul21.00 wib.] 


Walaupun pada dasarnya bermaksud baik, namun  ide-ide dari setiap jemaat cenderung bersifat subjektif, karena mereka memiliki latar belakang dan permasalahan yang berbeda dari masing-masing daerah. Menurut Berger dan Luckmann, dalam interaksi sosial, sesuatu yang dilihat dari orang lain merupakan pengalaman yang penting dalam menghadapi sebuah situasi. Hal ini merupakan langkah pertama dari proses interaksi sosial. Misalnya ketika seseorang berekspresi, maka ekspresi tersebut dapat menjadi penilaian dan memberikan makna tertentu bagi orang lain. Pada situasi ini pemikiran manusia dapat menjadi subjektif dari sebuah gejala yang ada, tetapi di lain pihak dapat menjadi objektif juga. 

Berger dan Luckmann juga mengatakan bahwa posisi seseorang pada jabatan tertentu dalam masyarakat atau komunitas sosial akan memberikan pengaruh cara seseorang itu berinteraksi dengan orang lain. Misalnya bagaimana dia berbicara dan dengan siapa dia sering berinteraksi dalam komunitas sosial. Dengan demikian, struktur sosial merupakan elemen penting dari realitas kehidupan sehari-hari.[footnoteRef:4]   [4: Peter L. Berger and Thomas Luckmann, The Social Construction of Reality : A Treatise in the Sociology of Knowledge (London : Penguin Books, 1966), 48.] 


Dalam konteks ini panitia materi dapat dikategorikan ke dalam struktur sosial GPIB, karena merupakan perpanjangan tangan dari Majelis Sinode GPIB. Pertanyaannya adalah bagaimana panitia materi merangkum  semua ide dari jemaat dan menjadikannya sebuah tema yang bermaksud untuk menjawab kebutuhan jemaat itu sendiri? Bukankah ide yang dikeluarkan oleh panitia materi melalui sebuah Rancangan Ketetapan dapat bersifat subjektif juga. Alasannya, karena panitia materi juga dipengaruhi oleh lingkungan dan komunitas sosial suatu tempat. Walaupun ketika dalam membentuk sebuah ketetapan, Panitia materi melihat pengaruh-pengaruh dari keadaan kehidupan bergereja, berbangsa dan bernegara secara global baik Nasional maupun Internasional. Oleh karena itu, sebaiknya panitia materi dapat melihat secara objektif keadaan jemaat GPIB secara umum dan mampu mengeliminir pandangan subjektif yang berkembang di masing-masing jemaat.

Ideologi yang bersifat subjektif, menurut Mannheim akhirnya akan didistorsikan, karena masyarakat melihat bahwa ide seperti itu hanya membawa faktor-faktor kepentingan bagi kelompok maupun orang-orang tertentu.[footnoteRef:5] Oleh karena itu, maka Tema-tema yang ditetapkan untuk menjadi panduan dan landasan pelayanan (ideologi) GPIB tersebut sebaiknya tidak bersifat subjektif. Apabila masih tetap bersifat subjektif dan hal itu terjadi serta berlangsung secara terus menerus dalam kehidupan berjemaat, maka bagaimana gereja memaknai panggilannya di tengah-tengah dunia ini. Hal inilah yang sesungguhnya harus diperhatikan GPIB sebagai utusan Allah yang menghadirkan damai sejahtera di tengah-tengah dunia. [5: Ibid., 212.] 


Dalam perjalanan sejarah, manusia telah menyibukkan dirinya lebih sering dengan sebuah keinginan yang belum terwujud atau dengan harapan. Begitu juga yang terjadi dalam kehidupan gereja. Akhirnya  bentuk-bentuk kehidupan sosial yang konkret telah dibangun atas dasar keadaan-keadaan pikiran yang bersifat ”ideologis,” namun sebenarnya tidak sesuai dengan kenyataan. Sebuah ide dapat menjadi ideologi yang cocok untuk diterapkan dalam kehidupan saat ini, apabila ide-ide tersebut dapat terintegrasi dengan baik ke dalam kehidupan masyarakat.[footnoteRef:6] [6: Ibid., 210.] 


Bagi Majelis Sinode GPIB, ketika merumuskan dan menetapkan sebuah tema, tema tersebut diharapkan dapat menjadi landasan dari semua kegiatan pelayanan yang dilakukan di Gereja. Tema tersebut diharapkan menjadi ideologi bagi seluruh jemaat. Namun, apakah hal tersebut sudah menjadi kenyataan dalam pelaksanaan pelayanan di seluruh jemaat GPIB di Indonesia? Berbicara mengenai seluruh jemaat GPIB di Indonesia sudah tentu berbicara masalah yang kompleks dari fenomena tiap-tiap jemaat. Adanya perbedaan antara masing-masing jemaat, baik yang ada di perkotaan maupun yang ada di pedesaan. Berbeda tempat, berbeda juga budaya yang dipahami dari setiap jemaat, dan berbeda juga yang menjadi masalah dan pergumulan dari masing-masing jemaat di seluruh jemaat GPIB.

Dari keadaan jemaat yang begitu kompleks, sebaiknya tema-tema yang ditetapkan mampu menjawab kebutuhan spiritual seluruh jemaat jemaat GPIB. Melihat keadaan Negara dan masyarakat Indonesia saat ini yang penuh dengan berbagai macam polemik, sudah saatnya GPIB memaknai kembali panggilannya sebagai sebuah gereja yang menghadirkan damai sejahtera bagi seluruh ciptaan Tuhan.

Ketika tema-tema yang ditetapkan dapat diterima oleh jemaat, maka ia menjadi ideologi yang cocok bagi jemaat GPIB. Namun, jika tema-tema tersebut tidak mampu diwujudkan dalam kehidupan jemaat, maka ia hanya akan menjadi Utopis. Mengapa bisa seperti itu, karena ideologi adalah sebuah ide atau konsep pemikiran yang muncul dari fenomena-fenomena sosial yang terjadi di tengah kehidupan masyarakat yang dapat diterima dan diwujudkan dalam kehidupan sosial masyarakat. Utopia adalah sebuah ide atau konsep pemikiran yang juga muncul dari keadaan sosial dalam masyarakat, namun ide ini tidak bisa diterima dan tidak dapat diwujudkan dalam kehidupan sosial masyarakat. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan ide ini akan selalu berkembang dalam masyarakat dan suatu saat dapat diterima dan diwujudkan dalam kehidupan sosial. 

Tema-tema bergereja GPIB ada yang 20 tahun, 5 tahun dan 1 tahun yang masing-masing memiliki fungsi. Tema 20 tahun berfungsi sebagai dasar dan landasan dari GPIB untuk menjalankan kegiatan penatalayanan gereja dalam kurun waktu 20 tahun ke depan. Tema 20 tahun ini juga merupakan panduan dari GPIB dalam perwujudan “Visi” dan “Misi” GPIB. Apa dan bagaimana saja kegiatan pelayanan yang akan dilakukan oleh GPIB dalam 20 tahun ke depan. Dalam menentukan tema 20 tahun ini, Majelis Sinode berusaha untuk melihat keadaan-keadaan yang akan terjadi dalam 20 tahun yang akan datang, baik di dalam tubuh GPIB sendiri maupun di masyarakat di mana GPIB hadir.

Tema-tema yang telah ditetapkan menjadi tema-tema tahunan di GPIB bersifat permanen berdasarkan waktunya masing-masing. Misalnya tema 20 tahun mempunyai jangka waktu 20 tahun. Selama 20 tahun, tema tersebut tidak bisa diubah atau diganti walau apapun yang terjadi. Meskipun ketika dalam masa berlakunya terjadi perubahan yang besar di lingkungan masyarakat dan jemaat GPIB sendiri, namun tema ini tidak akan diganti. Begitu juga dengan tema 5 tahun dan tema 1 tahun. Semua tema-tema yang diputuskan tidak dapat diubah dan diganti di pertengahan jalan masa berlakunya. Setiap tema yang telah dirumuskan bersifat permanen karena telah diputuskan bersama-sama. 

Menurut penulis, penetapan dari tema 20 tahun tersebut memiliki jangka waktu yang sangat lama, dimana selama 20 tahun tersebut banyak perubahan-perubahan fenomena yang terjadi di masyarakat. Jika nantinya perubahan  yang cukup signifikan terjadi, sedangkan tema 20 tahun tersebut tidak dapat diubah,maka ketika tema itu dikaitkan dengan kenyataan di lapangan menjadi kurang relevan.

Contohnya ketika terjadi reformasi, Presiden Soeharto lengser dan terjadi pergolakan di daerah-daerah di Indonesia yang mengakibatkan perekonomian menjadi sangat sulit dan rakyat mengalami penderitaan. Selain itu masih ada juga pertikaian-pertikaian dan gerakan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti terorisme. Apakah dengan contoh perubahan keadaan masyarakat pada masa itu, tema-tema yang sedang berjalan masih dapat dijadikan sebuah landasan hidup bergereja GPIB? Apakah tema-tema tersebut masih relevan dengan kehidupan masyarakat, khususnya jemaat yang sedang mengalami kesusahan?

 Oleh karena itu, penulis beranggapan bahwa penetapan tema tidak boleh terlalu panjang dan terlalu lama masa berlakunya. Dapat dikatakan tema-tema tersebut tidak lagi menjadi landasan hidup yang tepat bagi warga GPIB, karena ketika terjadi perubahan yang, maka tema-tema itu tidak menjadi relevan. Selain tema 20 tahun, bagi penulis tema 1 tahun juga sepertinya kurang maksimal. Hal ini dikarenakan terlalu singkatnya waktu yang ada bagi tema tersebut untuk dapat disosialisasikan, dipahami dan diaplikasikan dalam kehidupan jemaat. Menurut penulis perlunya peninjauan kembali waktu pelaksanaan dari seluruh tema. Hal ini dimaksudkan agar tema-tema tersebut dapat benar-benar berintegrasi ke dalam kehidupan jemaat, sehingga tema-tema ini menjadi landasan hidup yang tepat bagi jemaat dan dapat membuat pertumbuhan spiritual yang baik bagi kebutuhan rohani dan iman jemaat. 
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