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BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Gereja adalah sebuah persekutuan orang-orang percaya, sebagai umat yang 

terpanggil dan dihimpun oleh Allah Bapa, keluar dari kegelapan menuju kepada 

Yesus Kristus yang adalah terang dunia (1 Pet 2 : 9-10 dan Yoh 8 : 12). Sebagai 

sebuah persekutuan, gereja adalah Esa. Keesaan merupakan Tubuh Kristus di mana 

Yesus Kristus adalah Kepala dan dasar gereja.  Ide tentang gereja sebagai tubuh 

Kristus banyak dijumpai dalam tulisan-tulisan Paulus. Dalam Roma 12 dan 1 Kor 12, 

adapun pokok utama dari hal ini adalah gereja merupakan persekutuan timbal balik, 

saling pengertian, saling merasa bergantung yang satu dengan yang lain sebagai 

anggota persekutuan.1

Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) adalah salah satu gereja 

yang mempunyai Visi untuk menghadirkan damai sejahtera di tengah-tengah dunia. 

Dalam memenuhi Visi dan melaksanakan Misi, GPIB merumuskan Tema-tema 

sebagai panduan atau landasan dalam menjalankan proses penatalayanan bagi 

umatnya. Adapun Tema-tema tersebut memiliki jangka waktu masing-masing, Tema 

jangka panjang selama 20 tahun, kemudian Tema tersebut dibagi menjadi sub-Tema 

yang masing-masing merupakan jangka pendek untuk 5 tahun. Sub-Tema yang 

merupakan jangka pendek lima tahunan ini diuraikan lagi dalam sub-sub tema, yang 

merupakan Tema Tahunan.
                                                          

1 Avery Dulles. S.J, Model-model Gereja (Ende : Nusa Indah, 1990), 48.
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Kenyataan yang terjadi saat ini, ketika tema tahunan ini menjadi acuan dan 

landasan dari seluruh kegiatan pelayanan yang ada di GPIB di seluruh Indonesia, 

terkadang Tema ini tidak lagi menjawab kebutuhan dari warga gereja itu sendiri, 

misalnya ketika melihat kondisi yang terjadi dalam kehidupan bangsa Indonesia saat 

ini dimana terjadi peristiwa yang menyedihkan, seperti bencana alam, gempa bumi, 

gunung meletus, dan sebagainya. 

Masih ada beberapa hal yang dapat dilihat dari kurang relevannya tema-tema 

tersebut dalam menjawab Visi dan Misi GPIB, yaitu mewujudkan damai sejahtera 

Allah bagi seluruh ciptaan-Nya, baik bagi jemaat GPIB sendiri maupun masyarakat 

luas secara umum. Ketika terjadinya krisis ekonomi dan peristiwa reformasi di 

Indonesia. Masyarakat banyak yang tidak dapat mengantisipasi hal tersebut, sehingga 

keadaan ekonomi masyarakat sangat terpuruk. Lain lagi dengan adanya gangguan 

terorisme dan korupsi di mana-mana yang mengakibatkan keadaan ekonomi semakin 

sulit dan keadaan dalam masyarakat menjadi kurang kondusif. Melihat dari keadaan 

tersebut, bagaimanakah peran GPIB dalam menyikapi hal ini demi menjadikan GPIB 

sebagai gereja yang menghadirkan damai sejahtera bagi seluruh ciptaan Tuhan.

Ketika tema-tema tersebut diharapkan menjadi ideologi dalam menjalankan 

kegiatan penatalayanan, maka tema-tema tersebut harus dapat terintegrasi dengan 

baik ke dalam kehidupan jemaat.   Artinya, bahwa tema-tema itu diharapkan dapat 

menjawab kebutuhan spiritualitas jemaat yang belum tentu dapat diperoleh di 

masyarakat. 
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Penulis melihat hal tersebut belum dapat terpenuhi karena : Pertama,

Subjektifitas pemikiran. Ide-ide dari setiap jemaat cenderung bersifat subjektif dan 

sangat banyak, karena mereka memiliki latar belakang dan permasalahan yang 

berbeda dari masing-masing daerah. Dilihat begitu banyaknya ide dari setiap jemaat, 

akhirnya Panitia Materi mencari alternatif untuk mengeluarkan ide yang diharapkan 

dapat menjawab semua keinginan jemaat. Walaupun ide yang dikeluarkan tetap 

memperhatikan keadaan secara nasional, namun ide tersebut dapat bersifat subjektif 

juga. Alasannya, karena Panitia Materi juga dipengaruhi oleh lingkungan dan 

keadaan suatu tempat. Kedua, Durasi 20 tahun yang terlalu lama dan 1 tahun yang 

terlalu singkat. Dalam pelaksanaan tema-tema tersebut hendaknya tidak terlalu lama 

dan tidak juga terlalu singkat. Ketiga, Kurangnya fungsi kontrol dari majelis sinode 

untuk sosialisasi tema dalam tiap jemaat dan kurangnya peran pendeta dalam upaya 

melaksanakan tema-tema tersebut dalam kegiatan jemaat.

Dalam rangka menjawab tujuan penelitian, penulis menggunakan teori 

sosiologi pengetahuan seperti Sosiologi Pengetahuan Max Scheler, Sosiologi 

Pengetahuan Karl Mannheim, dan Sosiologi Pengetahuan Peter L. Berger. Sosiologi 

pengetahuan dapat diterapkan dalam kehidupan bergereja, karena gereja merupakan 

salah satu komunitas sosial. Di dalam gereja terdapat interaksi yang melibatkan 

banyak orang dan banyak sekali proses-proses sosial yang terjadi.

Sosiologi pengetahuan juga dapat menjadi alat analisis dalam mengetahui 

gagasan-gagasan yang dimiliki oleh gereja. Apakah gagasan yang dikeluarkan itu

telah memperhatikan keadaan yang sedang terjadi dalam kehidupan jemaat atau 
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belum. Ini berguna supaya Ide-ide yang ada di dalam gereja bukan hanya untuk 

menjawab kebutuhan dari beberapa orang saja atau kelompok-kelompok tertentu, 

tetapi harus berdasarkan keinginan dan kebutuhan jemaat secara menyeluruh. 

Sosiologi pengetahuan juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan-

kebutuhan yang dimiliki oleh jemaat, sehingga kekurangan-kekurangan yang ada 

dalam pelayanan gereja, terutama dalam menjawab kebutuhan jemaat dapat lebih 

tingkatkan. Akhirnya panggilan dan pengutusan gereja benar-benar dapat dirasakan 

oleh seluruh ciptaan secara nyata. 

Saran

 Untuk Majelis Sinode, agar melakukan fungsi kontrol  bagi terwujudnya 

tema-tema tersebut dalam kehidupan jemaat. Sehingga dengan begitu tema-

tema tersebut dapat berperan sesuai fungsi dasarnya dan sesuai harapan dari 

seluruh jajaran yang telah merumuskannya.

 Waktu penyelenggaraan tema perlu mendapat perhatian  agar tema-tema 

tersebut dapat dioptimalkan dalam kehidupan jemaat.  

 Dalam proses pembuatan tema sebaiknya tidak menekankan subjektifitas, 

melainkan lebih bertitik tolak kepada keadaan riil yang sedang dihadapi dan 

digumuli oleh jemaat.
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� Avery Dulles. S.J, Model-model Gereja (Ende : Nusa Indah, 1990), 48.
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