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Bab 5 

PENDIDIKAN KRISTIANI DALAM  

GEREJA DAN MASYARAKAT DI MALUKU 

 

Bab ini membahas secara umum proses Pendidikan 

Kristiani sejak masuknya pengaruh Kekristenan pada era 

masyarakat Ambon berada di bawah kolonialisasi bangsa-

bangsa Eropa hingga masa kini. Selama rentang waktu yang 

panjang itu, tidaklah mudah untuk mengulas semua aspek 

yang terjadi dalam dinamika masyarakat Ambon. Perspektif 

yang dipakai untuk melihat sejarah Pendidikan Kristiani dalam 

masyarakat Ambon adalah memahami dinamika sosial secara 

eksplisit maupun implisit sebagai praktik pendidikan, baik 

dalam proses maupun hasilnya. Oleh karena itu, disertasi ini 

hendak membahas apa saja isi, metode, perspektif dan 

dinamika sosial dimana Pendidikan Kristiani menjadi 

bagiannya saat itu. Kemudian, melihat pula apa saja dampak 

Pendidikan Kristiani yang berlangsung selama era itu bagi 

masyarakat Ambon yang berada pada posisi sebagai 

masyarakat koloni hingga perkembangannya pasca-kolonial. 

Pada bagian akhir bab ini akan disajikan beberapa interpretasi 

dari pespektif pendidikan kritis mengenai Pendidikan Kristiani 

dalam gereja dan masyarakat Ambon.  

Sejarah Kekristenan (Katolik dan Protestan) di Maluku 

berjalan beriringan dengan sejarah kolonialisasi bangsa-

bangsa Eropa. Pendekatan kritis dan apresiatif akan digunakan 

untuk membaca dan memahami dinamika pendidikan dalam 

rentang sejarah sekitar 400 tahun itu. Pendekatan kritis yang 

dimaksud adalah membaca data dari perspektif masyarakat 

penyintas dan kritis/menaruh “kecurigaan” pada data, dengan 

menganggap bawa data adalah hasil konstruksi subyektif 
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terhadap peristiwa masa lalu. Sementara itu, pendekatan 

apresiatif adalah pendekatan yang tetap memberi ruang 

terhadap baik dinamika perjumpaan kemanusiaan maupun 

interpretasi kritis yang menghasilkan pengakuan terhadap 

hasil-hasil minor (small narratives).  

 

A. Masa Kolonialisme sebelum Kedatangan Bangsa Eropa 

Periode pra-kolonial memiliki korelasi terhadap 

keterhubungan orang Ambon dengan Portugis dan bangsa 

Eropa selanjutnya, serta relasi Orang Ambon yang memeluk 

agama suku dan sebagian besar kemudian menerima 

Kekristenan (pengkristenan) dengan saudaranya yang lebih 

dulu mengalami Islamisasi. Masyarakat Ambon pra-kolonial 

mengalami berbagai perubahan sosial – meskipun lambat dan 

adaptif – seiring interaksi ekonomi, agama dan kebudayaan 

dengan para pedagang dari berbagai kawasan Nusantara dan 

Asia Tenggara. Akselerasi perubahan sosial terjadi pada abad 

ke-16 ketika bangsa-bangsa Eropa berhasil mendarat dan 

membangun basis perdagangan rempah-rempah di kepulauan 

Maluku. Studi ini membatasi diri lebih fokus pada abad ke-16 

sejauh penelusuran terhadap akses literatur yang dapat 

diperoleh. 

Jauh sebelum kedatangan Portugis, orang Maluku telah 

membangun relasi dagang dengan para pedagang – sebagian 

besar Muslim – dari Persia, Gujarat, Jawa, dan Cina. Para 

pedagang dan pengembara itu tidak hanya membawa 

pengaruh ekonomi tetapi juga kebudayaan. Ketika Portugis 

dan kemudian Belanda tiba di kepulauan Maluku, mereka 

mendapati bahwa Islam telah menjadi agama yang cukup 

banyak penganutnya – Ternate dan Tidore di Utara; Hitu di 

Ambon – selain sebagian kelompok yang masih beragama 

suku. 
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Relasi-relasi dagang dengan para saudagar Nusantara 

dan Asia Tenggara juga telah menciptakan komposisi sosial 

dan demografi yang lebih heterogen melalui perkawinan 

mereka dengan penduduk lokal. Sebagian tetap membangun 

komunitas yang eksklusif, sebagian lain hidup berbaur 

membangun komunitas dengan kebudayaan hibrid. Dengan 

demikian, perubahan sosial yang mempengaruhi masyarakat 

Ambon sudah berlangsung sebelum kedatangan Portugis atau 

kolonialisme bangsa Eropa dimulai.1  

Pengaruh Islam dan kebudayaan Nusantara dapat 

dilihat dari penggunaan aksara “Jawi” dan “Arab Gundul” 

(vowelless Arabic) dalam berbagai dokumen kuno.2 Pada 

periode pra-kolonial telah pula berlangsung model pendidikan 

Islam dengan cara menghafal, mengenali huruf Arab, 

mengadaptasi dan mengadopsi pengetahuan, sikap dan 

perilaku keagamaan yang bersumber dari bahan-bahan tradisi 

Islam. Peta politik dagang regional dan global yang intensif di 

kepulauan Maluku pada gilirannya telah melibatkan 

masyarakat Ambon yang beragama suku sebagai obyek 

eksploitasi perdagangan, kolonialisasi dan misi keagamaan 

(Islam dan Kristen). 

 

 

 

                                                           
1 Perspektif ini berbeda dengan titik pijak yang dipakai oleh Sumanto yang hanya 

sampai pada tinjauan mengapa orang Hatiwe dan Tawiri menjadi Kristen 

(Katolik), tanpa mengulas lebih jauh bahwa Penguasa Hitulah yang menunjuk 

Hatiwe dan Tawiri sebagai tempat baru bagi Portugis dengan alasan politis (tidak 

setuju pendirian benteng di Hitu) dan alasan keagamaan (sama-sama “pemakan 

babi”). Lih. Sumanto, Interreligious Violence, Civic Peace, an Citizenship: 

Christian and Muslims in Maluku, Eastern Indonesia. Disertasi: Boston 

University, 2013, 92. 
2 R.Z. Leirissa (editor), Maluku Tengah di Masa Lampau: Gambaran Sekilas 

lewat Arsip Abad Sembilan Belas (Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia, 

1982), XII.  
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B. Kolonialisme Portugis 

Dalam kajian sejarah Kekristenan di Maluku, Portugis 

mempunyai kontribusi penting dalam proses Kristenisasi 

masyarakat Ambon. Bangsa inilah yang pertama kali dan 

selama rentang waktu sekitar seabad telah memperkenalkan 

tradisi Kristen (Katolik). Kedatangan para pedagang Portugis 

juga disertai oleh aktivitas misi Katolik, terutama di Leitimor, 

Pulau Ambon. Selama 30 tahun Portugis berhasil menanamkan 

pengaruh ekonomi, politik dan keagamaannya di Pulau 

Ambon, sebelum kekuasaannya diambil-alih oleh VOC.3 Ambon 

menjadi simpul kegiatan perdagangan sebagai kota pelabuhan 

dan kota administratif tempat beroperasinya kantor 

perdagangan dan pemerintahan masa itu. 

Menurut catatan Tome Ties dan Antonio Galvao, 

Kepulauan Maluku (termasuk Ambon) sejak abad ke-16 mulai 

diterakan pada peta-peta kuno, antara lain peta Jorge Reinel 

tahun 1510.4 Kisah penemuan dunia baru bagi mereka 

merupakan periode yang sangat membanggakan.5 Setelah 

menaklukkan Malaka, Alfonso de Albuquerque terus mengirim 

ekspedisi ke Maluku untuk menemukan daerah rempah-

rempah yang sudah didengar mereka dari cerita dan tulisan 

Lusitania.6 Semula mereka membuka kantor dagang di 

Pikapoli, Hitu tahun 1515 sebagai tempat kapal berlabuh.  

Pada awalnya, kedatangan Portugis di Hitu diterima 

dengan baik dan bersahabat, sebagaimana penerimaan mereka 

terhadap pedagang-pedagang Nusantara lainnya. Mereka 

sempat menjalin kerjasama dan pasukan Portugis dari Ternate 

di bawah pimpinan Antonio de Brito membantu Hitu untuk 

                                                           
3 R.Z. Leirissa et al (eds.), Ambonku: Doeloe, Kini, Esok (Ambon: Pemerintah 

Kota Ambon, 2004), 17-33. 
4 Irza Arnyta Djafaar, Jejak Portugis di Maluku Utara (Yogyakarta: Penerbit 

Ombak), 56.  
5 Ibid., 57. 
6 Ibid., 59. 
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melawan orang Alifuru dari Pulau Seram. Koalisi ini berhasil 

mengalahkan orang Seram.7 Namun tak lama berselang, terjadi 

percekcokan (1523) karena suatu insiden di pesta jamuan 

makan dalam rangka merayakan kemenangan itu. Kemudian 

orang Hitu memutuskan hubungan dengan Portugis, dan 

meminta bantuan dari Jepara untuk melawan dan mengusir 

Portugis dari Hitu.  

Penguasa Hitu menunjuk lokasi baru bagi Portugis, 

yakni Hatiwe, Tawiri dan Hukunalo sebagai tempat bagi 

Portugis (karena tiga wilayah itu berada di bawah kekuasaan 

Hitu). Tempat-tempat itu juga dianggap tepat bagi Portugis 

karena dihuni oleh orang-orang “pemakan babi” (bukan 

pemeluk agama Islam). Sebutan “pemakan babi” ini 

mencerminkan pandangan orang Hitu yang telah menganut 

Islam. Namun, sebutan itu juga menunjuk pada masyarakat 

asli yang “belum beragama” atau menganut agama suku di 

wilayah itu.8 Jadi, sebutan ini memperlihatkan pengaruh Islam 

atas identifikasi diri masyarakat lokal. Penduduk tiga wilayah 

itu punya riwayat permusuhan dengan Hitu. Pada pihak lain, 

orang Portugis (yang datang semuanya laki-laki) kemudian 

hidup berbaur dan kawin-mawin dengan para perempuan 

setempat. Pernah orang-orang Ambon yang masih memeluk 

agama suku terpaksa meminta bantuan Portugis untuk 

menahan serangan dari Hitu dan Ternate.9 Sebagian besar 

orang-orang Ambon itu kemudian menganut Katolik. Dari 

perspektif lain, Heuken menulis catatan bahwa pada masa-

masa itu banyak sekali orang Kristen Ambon yang menderita 

                                                           
7 M.P.M. Muskens, Sejarah Gereja Katolik Indonesia – Jilid 4 (Jakarta: KWI, 

1974), 81. 
8 Ibid., 30. 
9 Ibid., 59. 
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karena mereka sering dikorbankan dalam semua “permainan 

politik” dan “peperangan” itu.10  

 Kedatangan Portugis ke kepulauan Maluku, tidak 

hanya membawa niat untuk memperluas jejaring perdagangan 

rempah-rempah tapi juga mentalitas sektarian Kekristenan. 

Mentalitas ini terbentuk karena di tanah asalnya, mereka 

sudah punya pengalaman konflik panjang dengan Islam.11 Jadi, 

kedatangan bangsa-bangsa Eropa, terutama Portugis, serta-

merta membawa hasrat ekspansi perdagangan, ingatan 

bersama konflik dengan Islam, ambisi kekuasaan politik dan 

misi keagamaan (Katolik). Semuanya berpadu memberi isi 

pada proses kolonialisasi awal Portugis ketika datang ke 

Maluku dan Nusantara. 

Kedatangan mereka turut mengubah secara signifikan 

pola relasi masyarakat Ambon, baik antara kelompok-

kelompok masyarakat lokal Maluku Tengah, maupun 

masyarakat lokal dengan pendatang.  

Misionaris Yesuit, Fransiscus Xaverius, mendapati 

bahwa pada saat tiba di Ambon, sudah ada orang Kristen, 

sehingga ia langsung memulai pekerjaannya.12 Beberapa ciri 

Pendidikan Kristiani oleh Xaverius adalah sebagai berikut:  

1. Model perkunjungan. Xaverius beberapa kali melakukan 

perkunjungan ke negeri-negeri di Jazirah Leitimor dan 

Leihitu. Di dalam perkunjungan itu, ia melakukan 

                                                           
10 Heuken dikutip oleh Jan S. Aritonang, Sejarah Perjumpaan Kristen dan Islam 

di Indonesia (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2002), 37. 
11 Th. Van Den End, Ragi Carita 1 (Sejarah Gereja di Indonesia tahun 1500- 

tahun 1800) (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1980), 28.  
12 Frank L. Cooley, Mimbar dan Tahta (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987), 

250. Disebutkan bahwa sudah ada orang Kristen di tujuh negeri. Lihat juga 

Cornelis Adolf Alyona, Pendidikan Barat di Maluku Tengah, 1885-1942: 

Timbulnya Dualisme dalam Sistem Pendidikan (Disertasi: Universitas Indonesia, 

2009), 15. “Franciscus Xaverius, tokoh pekabar Injil dari gereja Katolik Roma 

yang masyhur, ketika tiba di Ambon pada 14 Februari 1546 sudah terdapat tujuh 

buah sekolah yang didirikan di Jazirah Leitimur.” 
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pelayanan orang sakit, membaptis anak-anak yang belum 

dibaptis, pendampingan pastoral kepada kaum miskin dan 

terlantar, dan meneguhkan kekristenan mereka agar tidak 

terpancing menjadi budak dan beralih memeluk Islam.13  

2. Model translasi dan menghafal. Dibantu oleh tenaga 

penerjemah dan beberapa orang lokal, Xaverius 

menerjemahkan beberapa ajaran inti Katolik ke Bahasa 

Melayu, dan mengajarkannya kepada orang Ambon, 

seperti: Pengakuan Iman Rasuli, Pengakuan Dosa Umum, 

Salam Maria, Sepuluh Perintah Allah dan Doa Bapa Kami. 

yang dilihat sebagai inti pokok iman Kristen.14  

3. Model pengajaran umum seperti membaca, menulis dan 

berhitung.  

4. Model keteladanan (kharisma). Xaverius dan rekan-rekan 

misionaris mengajarkan prinsip-prinsip Kristiani melalui 

sikap hidup dan perilaku yang jujur, cinta-kasih, ramah 

dan berani membela kepentingan pribumi di hadapan 

penguasa Portugis. Pendekatan yang cukup simpatik dari 

para imam itu sebagian terpelihara, sehingga masih 

banyak wilayah yang melanjutkan tradisi Katolik. Cerita 

tentang seekor kepiting besar yang menemukan dan 

mengembalikan kalung salibnya yang jatuh di laut 

menjadi gambaran sosok kharismatik Xaverius yang 

dikenang. 

5. Model multiplikasi. Di setiap jemaat, Xaverius mengangkat 

beberapa orang sebagai katekit guna melayani jemaat 

setempat. Ketika hendak kembali ke Malaka, ia menulis 

surat kepada atasannya dengan permintaan agar imam-

imam lain dikirim ke Maluku. Kebijaksanaan ini sudah 

lebih baik daripada sikap misi negara sebelumnya yang 

                                                           
13 Muskens, Sejarah Gereja Katolik Indonesia, 101. 
14 Ibid., 251. 
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membiarkan jemaat-jemaat yang baru tanpa 

penggembalaan bertahun-tahun lamanya. 

6. Model kristenisasi/penginjilan. Xaverius meminta kepada 

pimpinan Yesuit untuk mengirim tambahan tenaga imam 

untuk membantu tugasnya dengan optimisme bahwa 

Kepulauan Maluku dapat sepenuhnya menjadi Kristen.15 

7. Model pembinaan iman melalui metode: [1] Katekisasi 

kepada calon baptisan untuk mengawali pembaptisan 

(walau sering tidak berjalan secara konsisten). Peserta 

katekisasi yang pandai dan menguasai pelajarannya 

dengan baik diangkat menjadi “katekit” (apostolat awam), 

terutama di jemaat-jemaat yang jauh dari pusat (Ambon) 

dan tidak ada seorang imam pun. Tugas seorang 

‟katekeit” ialah mengawasi kesusilaan hidup anggota 

jemaat;16 [2] Materi katekisasi disusun dan diterapkan 

dengan penyesuaian terhadap daya tangkap kaum 

pribumi. Metode penghafalan materi katekisasi dan isi 

pokok-pokok ajaran Kristiani yang penting (Pengakuan 

Iman Rasuli, Doa Bapa Kami, Ave Maria atau Puji-pujian 

Maria, Dasa Titah, dll.) dibuat dalam bentuk lagu dan 

dinyanyikan di tempat-tempat terbuka (oleh anak-anak 

dan pemuda), di rumah-rumah (oleh ibu-ibu), dan di laut 

(oleh para nelayan); [3] Pengadaan pertemuan-

pertemuan (ibadah-ibadah) jemaat beberapa kali dalam 

seminggu, yang di dalamnya digelar acara perdamaian 

bagi mereka yang bermusuhan, penyampaian laporan 

jumlah bayi yang dilahirkan dan jumlah orang yang 

meninggal dunia; [3] Penyelenggaraan upacara-upacara 

gerejani. Yang paling menonjol ialah upacara yang 

                                                           
15 Cooley, Mimbar dan Tahta, 250. Dalam jangka waktu 20 tahun hanya ada 15 

orang tenaga Eropa yang bekerja. Ketika meninggalkan Maluku, jumlah anggota 

sebanyak 47.000 orang di Ambon, Lease, Seram, Buru dan Banda. Lihat Muller-

Kruger, 26. 
16 Van Den End, Ragi Carita 1, 50. 
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diadakan pada malam hari, yang diikuti oleh kelompok 

pemuda. Mereka membawa obor dan lonceng yang 

dibunyikan, diiring doa-doa dengan suara nyaring 

terhadap orang-orang yang berada di Api Penyucian, 

orang-orang yang sakit, orang-orang berdosa, dll.; [5] 

Pengadaan pelayanan kasih (diakonia) kepada orang-

orang miskin. Dananya bersumber pada kolekte jemaat 

yang dikumpulkan dalam ibadah-ibadah Sabtu dan 

Minggu. Semuanya harus dibagi habis, tidak boleh ada 

yang ditahan; [6] Penekanan pelayanan kepada anak-anak 

dan hamba-hamba. Sebelumnya pelayanan dan misi lebih 

diprioritaskan kepada kalangan atas dengan 

pertimbangan apabila kelompok ini telah dikristenkan 

maka dengan sendirinya rakyat yang dipimpin akan 

menjadi Kristen. Xaverius berargumentasi sebaliknya: 

dengan penekanan pada golongan “bawah”, gereja dapat 

bertumbuh dari bawah.17 

Perspektif pendidikan oleh Xaverius berbeda dengan 

pendekatan penguasa/pedagang Portugis ke Maluku, yang 

tujuan utamanya adalah menemukan dan memperdagangkan 

rempah-rempah.18 Penguasa/pedagang Portugis tidak 

mempunyai tujuan khusus untuk memperkenalkan tradisi 

Kristen atau melakukan Pekabaran Injil tapi “pencarian harta 

karun terbesar yaitu daerah penghasil tiga jenis rempah 

teristimewa: cengkih, pala dan lawang”.19  

Namun, konsekuensi tumpang-tindih peran negara dan 

gereja ternyata tidak bisa dihindari. Kekuatan misi berada di 

bawah wewenang raja dan karena itu kekuatan ekonomi dan 

                                                           
17 M.A. Ihromi dan Wismoadi Wahono (penyusun), Theo-Doron (Pemberian 

Allah) (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1979), 127.  
18 Anthony Reid, Sejarah Modern Awal Asia Tenggara: Sebuah Pemetaan 

(Jakarta: LP3ES, 2005), 79-80. 
19 George Miller, Indonesia Tempo Doeloe (1544-1992) (Jakarta: Komunitas 

Bambu, 2012), xxiv-xxv. 
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politik selalu menang. Raja yang berwewenang mengirim para 

misionaris. Itu adalah hak yang diberikan oleh Paus.20 Selain 

itu, sewaktu-waktu Xaverius harus menggunakan bantuan 

pemerintah Portugis, raja-raja dan kepala suku. Dengan 

demikian, kepentingan negara tidak selalu sejalan dengan misi 

keagamaan, sehingga dalam banyak hal itu merusak model 

Pendidikan Kristiani yang dilakukan oleh para misionaris.  

Diskrepansi ini mengakibatkan impian Xaverius untuk 

mengkristenkan Kepulauan Maluku tidak terealisasi, hingga 

Portugis hengkang dan kekuasaan beralih ke tangan Belanda 

(VOC). Cooley, mengutip analisis John Crawfurd, bahwa salah 

satu penghalang besar diterimanya Kekristenan oleh 

masyarakat kepulauan Maluku adalah sikap dari orang-orang 

Kristen Eropa sendiri yang tidak mencerminkan nilai-nilai 

Kristiani, dengan praktik-praktik kekerasan, ketidakadilan dan 

nafsu merampok.21  

Pasca pekerjaan Pekabaran Injil oleh Xaverius, 

Kekristenan di Maluku surut karena peralihan kekuasaan 

politik dan perdagangan ke pihak VOC (Belanda). Jemaat-

jemaat Katolik di Pulau Ambon dikonversi menjadi penganut 

Protestan-Calvinis, meskipun pengaruh Portugis masih dapat 

dilihat jejak-jejaknya pada sebagian besar negeri-negeri di 

Pulau Ambon, terutama Leitimor. Pelayanan Katolik setelah 

kepergian Xaverius cukup berkembang. Namun, itu tidak 

berlangsung lama karena kemudian terjadi pembunuhan 

orang-orang Kristen di Halmahera oleh Sultan Hairun 

(Ternate). Seorang Portugis membunuh Sultan Hairun pada 28 

Februari 1570, yang selanjutnya diikuti oleh aksi balas 

dendam oleh Sultan Baabullah.22 Akibat dari peristiwa itu 

banyak orang masuk agama Islam atau kembali ke agama asli. 

                                                           
20 Van Den End, Ragi Carita 1, 29.  
21 Cooley, Mimbar dan Tahta, 251. 
22 Visser dalam Ihromi dan Wahono (penyusun), Theo-Doron, 128-129. 
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Jumlah orang Kristen menyusut drastis, begitu pun kualitas 

hidupnya.23 

Dalam perspektif pendidikan, berbagai peristiwa ini 

berakibat pada pelemahan masyarakat lokal. Ada kontradiksi 

antara pesan-pesan keagamaan yang disampaikan dan 

diterima, dengan realitas peperangan dan pembunuhan 

kemanusiaan yang dialami langsung. Pada saat yang 

bersamaan, agama menjadi alat politik sekaligus politik 

menggunakan alasan-alasan keagamaan untuk menentukan 

siapa musuh. Oleh karena itu, pernyataan sejumlah peneliti 

kontemporer bahwa masyarakat lokal yang sudah Kristen 

“menikmati” situasi kedatangan bangsa-bangsa Barat (Eropa), 

menurut saya, adalah asumsi yang keliru dan fragmentaristik. 

Asumsi semacam itu tidak melihat realitas kolonialisasi 

sebagai realitas tragedi kemanusiaan di Maluku, dan bukan 

sekadar keberpihakan politik berdasarkan afiliasi agama 

(Kristen/Islam).24 Oleh karena itu, dapat diduga bahwa agama 

dan politik dimanipulasi secara bersamaan sebagai strategi 

mendapatkan keuntungan bagi pihak tertentu: strategi perang 

untuk memenangkan pengaruh agama dan strategi misi untuk 

memperkuat pengaruh politik monopoli perdagangan.25 Pada 

tataran masyarakat lokal, kondisi ketidakpastian dan 

kekacauan yang terjadi sangat berdampak pada aktivitas 

pembinaan kerohanian dan pendidikan Kristiani orang-orang 

Ambon-Kristen saat itu.  

 

 

                                                           
23 Mesakh Tapilatu, Sejarah Gereja Protestan Maluku 1935-1960 (Disertasi STT 

Jakarta, 1994), 34-35. Jumlah orang Kristen di Bacan dari ribuan menjadi 90 

orang. Di Maluku Selatan dari 47.000 orang menjadi 25.000 orang. Ketika 

diambil-alih oleh VOC, jumlah orang Kristen hanya sekitar 16.000 orang. 
24 Lihat disertasi Sumanto dan Alpha Amirachman yang mengikuti catatan-

catatan dan kesimpulan sebelumnya. 
25 Van Den End, Ragi Carita 1, 29. 
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C. Kolonialisme Belanda: VOC dan Pemerintah Belanda 

 “Zaman Belanda” di Maluku dimulai pada 23 Februari 

1605, ketika VOC berhasil mengambil alih benteng Portugis 

Nossa Senhora de Anunciada di Teluk Ambon.26 Alasan 

kedatangan Belanda adalah untuk berdagang. Keuntungan 

mereka adalah memiliki kekuatan militer dengan persenjataan 

yang lebih canggih dibandingkan dengan orang-orang 

Ambon.27 Pada tahun 1602, terbentuk badan dagang yang 

bernama VOC (Verenigde Oost-Indische Compagnie) di 

Belanda.28 VOC lebih berorientasi pada strategi mengeruk 

keuntungan sebesar-besarnya dari perdagangan rempah-

rempah di Maluku. Upaya-upaya memelihara jemaat-jemaat 

Katolik yang kemudian diprotestankan bukanlah tujuan utama 

VOC. Kekuatan-kekuatan antagonistik lokal diredam agar tidak 

mengganggu aktivitas perdagangan dan menghalangi ambisi 

monopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku. Sementara 

itu kebijakan pemeliharaan iman Kristen justru dalam bentuk 

memprotestankan orang Kristen yang sudah ada. 

Tidak banyak perubahan yang terjadi ketika kekuasaan 

beralih dari tangan Portugis ke Belanda. Orientasi ambisius 

ekonomi VOC menjadi ancaman bagi eksistensi masyarakat 

lokal Ambon. Sering sekali masyarakat Ambon menghadapi 

pilihan-pilihan sulit di bawah tekanan VOC sehingga terpaksa 

memihak kepada sekutu tertentu.29 Dalam kondisi itu, 

masyarakat lokal (Islam dan Kristen) lebih banyak 

dikorbankan sebagai “kepanjangan tangan” VOC dalam 

melakukan perang melawan kelompok-kelompok lokal 

lainnya, misalnya dalam ekspedisi hongitochten untuk 

                                                           
26 Chr.G.F. de Jong, Sumber-sumber tentang Sejarah Gereja Protestan di Maluku 

Tengah 1803-1900 (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2014), 3. 
27 Van Den End, Ragi Carita 1, 33. 
28 Tapilatu, Sejarah Gereja Protestan Maluku, 37. 
29 P. Souhuwat dan J. Sapulete (peny.), Hikajat Gereja Prostestan Maloeka 

(GPM) (Gereja Protestan Maloeka (GPM), Ambon 1949), 5. 
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memusnahkan pohon-pohon cengkih yang hasilnya dijual 

kepada pihak-pihak selain VOC. Dalam ekspedisi hongitochten 

VOC merekrut kaum laki-laki dari berbagai kampung Islam 

dan Kristen untuk menjadi tenaga pendayung dan laskar 

perang. 

Kota Ambon dijadikan simpul kegiatan perdagangan 

(kota pelabuhan) dan administrasi pemerintahan pada masa 

Belanda. Tipe perdagangan yang dilakukan tidak hanya 

sebatas rempah-rempah tapi juga perdagangan budak. 

Rempah-rempah dan budak dari Maluku dan dikirim ke 

berbagai tempat di Nusantara. Selain itu mengalir juga 

berbagai material yang diperdagangkan dan dipertukarkan 

serta perdagangan budak dari berbagai tempat: Cina, India, 

Arab, Jawa, Makassar, dll.30 Ambon dijadikan salah satu pusat 

imperialisme dan kolonialisme Belanda, yang tidak hanya 

bertindak sebagai pedagang (barang dan manusia) tapi 

sekaligus penguasa dan kekuatan militer. Pengambilalihan 

Ambon dari Portugis dan monopoli perdagangan rempah-

rempah oleh VOC pada gilirannya telah menciptakan pusat-

pusat kebudayaan modern baru yang bergelimang kemewahan 

dan kekuatan kapitalisme di Eropa. Kolonialisasi Maluku serta 

kawasan lain di Afrika dan Asia Tenggara telah menghidupkan 

spirit kapitalisme modern awal yang kemudian merembet ke 

berbagai belahan dunia. Pada saat yang sama, nilai-nilai 

kemanusiaan direduksi secara nyaris total sebagai komoditas 

perdagangan untuk melicinkan mesin kapitalisme di dunia 

Barat. 

Ketika kapitalisme di Barat berkembang karena 

kolonialisasi di dunia Timur, dampak terparah dialami oleh 

masyarakat lokal yang mengalami kolonialisasi tersebut. 

Kolonialisasi di Maluku telah mendatangkan penekanan, 

                                                           
30 Muskens, Sejarah Gereja Katolik Indonesia, 99. 
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pemaksaan, penganiayaan dan penyingkiran eksistensi 

kemanusiaan masyarakat lokal. Mereka hidup dalam terjangan 

arus perubahan yang tidak mereka pahami. Apa yang dapat 

mereka lakukan adalah berjuang menemukan cara-cara agar 

tetap mempertahankan kebudayaan lokal sebagai batu pijakan 

eksistensial berhadapan dengan masuk berbagai arus 

kebudayaan lain, serta terus-menerus bernegosiasi dengan 

perubahan bertubi-tubi.  

Selain peristiwa-peristiwa alam, seperti gempa bumi 

dan epidemi, kolonialisasi telah menjadi penyebab perubahan 

demografi dan lingkungan hidup. dan mendorong berbagai 

perubahan besar-besaran dalam tatanan masyarakat lokal 

Ambon, secara sosial, ekonomi, politik, agama dan 

kebudayaannya.31 Beberapa fakta sebagai dampaknya secara 

umum adalah sebagai berikut: 

 Berkurangnya jumlah penduduk di negeri-negeri Kristen. 

Ini kenyataan yang kontras dengan pertambahan jumlah 

penduduk di negeri-negeri Islam.32 Menurut catatan Frank 

Cooley, pada tahun-tahun 1688, 1697, 1847, 1855, jumlah 

penduduk merosot dengan tajam. 

 Perusahaan penjualan budak berkembang dengan pesat. 

Pada tahun 1687-1688 tercatat 74 perusahaan untuk 

perdagangan budak sebanyak 10.569 orang.33 Cooley 

mengutip catatan Valetijn mengenai jumlah budak di Kota 

Ambon pada tahun 1708 yang berkisar 10.202 orang: 

6.513 pribumi dan 3.052 orang asing.34 

 Kontrol total dari VOC dan pemerintah Belanda terhadap 

kehidupan personal maupun sosial masyarakat. Kontrol 

                                                           
31 Van den End, Ragi Carita 1, 162.  
32 Cooley, Mimbar dan Tahta, 34-37.  
33 Th. Benjamin (ed.), Encyclopedia of Western Colonialism since 1450 

(Macmillan Reference, 2007), 1040. 
34 Cooley, Mimbar dan Tahta, 85. 
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itu dalam bentuk pengesahan35 (lembaga adat, sekolah, 

penempatan guru, pemberian izin (termasuk mengikat 

hubungan pela,36 pengaturan berbagai tata krama dan 

hirarki dalam pertemuan,37 pergantian raja, kepala soa, 

orang kaya,38 penugasan,39 pengembalian orang 

buangan),40 putusan masalah-masalah hukum dan 

peradilan,41 kemiliteran (bajak laut, biaya kemiliteran, 

pemberontakan masyarakat Maluku Tengah, dll.),42 

perkebunan dan pertanian (daftar pohon cengkeh milik 

masyarakat, daftar pemasukan cengkeh, kontrak 

penebangan pohon, daftar pengusaha kebun coklat yang 

mendapat kredit dari pemerintah – hampir semuanya 

berasal dari Eropa, dll.),43 perdagangan (arsip mengenai 

perdagangan cengkeh sangat menonjol – pengaturan 

pekerja, area kerja, harga cengkeh, lalu lintas kapal 

dagang, penempatan kapal milik masyarakat, dll), 

perdagangan budak (bajak laut yang menculik masyarakat 

lokal sebagai budak, harga budak, dll.), perpajakan (pajak 

penjualan, pajak untuk orang yang menimbang barang, 

pajak untuk pejabat negeri, pajak atas perusahaan swasta, 

pajak setiap warga negeri, dll.),44 kependudukan (data 

kependudukan, urusan status kependudukan yang 

disesuaikan dengan kepentingan Belanda, dll.),45 

pendidikan (persoalan kesejahteraan guru, mutasi, 

kondisi anak-anak sekolah, peraturan sekolah yang 

                                                           
35 R.Z. Leirissa et.al, Maluku Tengah di Masa Lampau (Jakarta: ANRI, 1982), 3. 
36 Ibid., 4.  
37 Ibid., 12. 
38 Ibid., 13-17. 
39 Ibid., 22. 
40 Ibid., 62-65. 
41 Ibid., 77-80. 
42 Ibid., 81-118. 
43 Ibid., 119-148. 
44 Ibid., 185-195. 
45 Ibid., 196-216.  
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disesuaikan dengan kepentingan ekonomi Belanda, dll.),46 

keagamaan,47 kesehatan,48 dll. 

 Pemberontakan yang dilakukan oleh masyarakat Kristen 

Maluku Tengah di berbagai tempat, misalnya: 1817 di 

Saparua, 1866 di Seram. Selain itu, dari surat-menyurat 

terlihat berkali-kali ketidaksetujuan masyarakat lokal atas 

berbagai tindakan Belanda, misalnya tentang kerja 

paksa49 dan penjualan cengkeh yang terbatas.50 

Hal-hal di atas menunjukkan praktik kolonialisasi yang kejam.  

Kolonialisasi juga telah memaksa masyarakat 

tergantung kepada penguasa. Ketergantungan itu pada 

gilirannya melumpuhkan daya inovasi masyarakat lokal 

sehingga dari generasi ke generasi hanya menjadi obyek 

penderita dari proses panjang kolonialisasi. Kehidupan 

masyarakat kolonial sangat ditentukan oleh para borjuis 

Eropa. Pembayaran atas jasa atau material milik masyarakat, 

bukan dengan pengeluaran dari penjajah melainkan dengan 

hasil rampasan terhadap tanah masyarakat sendiri.  

Berlakulah kondisi serupa dengan para pekerja pada 

masa awal industrialisasi di Eropa, sebagaimana dipaparkan 

Karl Marx, yaitu kondisi yang menyebabkan terjadinya 

obyektivasi. Upah yang sebenarnya adalah produk dari 

pekerjaan tenaga kerja sendiri dipakai kembali untuk 

membayar tenaga kerja itu. Berhadapan dengan “upah”, tenaga 

kerja tetap menjadi hambanya. Bahkan jika upah dinaikkan, 

pekerja atau buruh tetap berstatus budak yang “dibayar”. Hal 

itu sama sekali tidak menaikkan status dan martabat 

kemanusiaannya di hadapan para pemegang modal (kapitalis). 

                                                           
46 Ibid., 217-245. 
47 Ibid., 246-258. 
48 Ibid., 259-273. 
49 De Jong, Sumber-Sumber tentang Sejarah Gereja Protestan, 84. 
50 Ibid., 168-173. 
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Upah merupakan kosekuensi langsung dari estranged labour, 

dan estranged labour adalah penyebab langsung dari private 

property.51 Selama kolonialisasi berlangsung, pihak penguasa 

kolonial merampas sumber daya alam masyarakat lokal dan 

menjadikannya private property. Kalaupun ada bentuk 

emansipasi pekerja, itu tidak berarti perbaikan dan 

peningkatan tapi sekadar modifikasi dari penghambaan 

terhadap private property saja.52 Lalu, agama diperalat untuk 

menaklukkan masyarakat lokal dan mengonstruksi identitas 

diri baru sebagai masyarakat klas “hamba”. 

Dalam konteks luas sedemikian, pendidikan yang 

diterapkan melalui model, metode dan pendekatan pendidikan 

Kristen seperti ini: 

1. Model Sekolah: model ini menerapkan transmisi 

kebudayaan Eropa dan pencabutan akar kebudayaan 

masyarakat lokal melalui penggunaan Bahasa Melayu 

(yang makin menyingkirkan penggunaan bahasa 

lokal). Pada abad ke-19, model ini diperkuat dengan 

peningkatan pendidikan para guru, pengorganisasian 

mobilitas guru dan penyediaan bahan bacaan. 

2. Model penyatuan sekolah dan jemaat: model ini 

berhubungan dengan strategi kontrol pemerintah demi 

menarik keuntungan dari masyarakat lokal. Model ini 

dipraktikkan oleh VOC dan pemerintah Belanda sejak 

abad ke-17 sampai memasuki abad ke-19. Pada era 

1800-an, sekolah-sekolah dengan muatan katekisasi 

digabungkan dengan upaya penyelenggaraan 

pemerintahan kolonial yang membebani masyarakat. 

Berbagai kegiatan punya konsekuensi pengeluaran 

biaya yang ditanggung oleh masyarakat setempat. 

                                                           
51 Ibid., 79. 
52 Ibid., 80. 
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Selain itu, sekolah menjadi media pengorganisasian 

pengumpulan pajak, pengumpulan denda, dll. 

Pendirian sekolah-sekolah dilakukan oleh pendeta-

pendeta Belanda dilakukan untuk kepentingan-

kepentingan seperti itu, misalnya sekolah yang 

dibangun oleh Gaspar Wiltens (1615-1625) dan 

Dankaerts di Leitimor. Sekolah diperlakukan sebagai 

tempat “persemaian jemaat”. Dari situ sekolah-sekolah 

lain dibangun di Banda, Ternate, dll.53 

3. Model Pemisahan Pendidikan Umum dan Pendidikan 

Agama: model ini diberlakukan pada abad ke-19. 

Kebijakan ini tidak membawa perubahan sosial yang 

positif karena orientasi kolonial menghambat peranan 

orang pribumi, sekalipun aspek persekolahannya 

cukup baik dan memungkinkan untuk berperan pada 

taraf yang lebih tinggi.  

4. Model Adaptasi: ini adalah model gereja rakyat yang 

mengembangkan semangat Pekabaran Injil dan 

pengorganisasian kelompok. 

5. Metode perkunjungan: beberapa pendeta atau petugas 

lain mengunjungi kampung-kampung. Dalam 

perkunjungan tersebut dilakukan berbagai hal, seperti 

ujian, memeriksa bahan ujian, menjadi fasilitator untuk 

mendamaikan konflik antar dua pihak.  

6. Metode Translasi: penerjemahan bahan-bahan 

pelajaran dari bahasa asing ke bahasa asing lain 

(Belanda ke Melayu. dan bukannya ke bahasa asli. 

Bahan-bahan yang diterjemahkan adalah doa, khotbah, 

nyanyian, formulir, dll. 
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7. Metode Instruksi/indoktrinasi/penginjilan: bahan 

khotbah yang dipakai adalah bahan khotbah yang 

sudah dicetak dan disebarkan; model tata ibadah dan 

bahan ujian sekolah semua sudah dipersiapkan dan 

ditetapkan. 

8. Metode menghafal: menghafal doa-doa yang diucapkan 

dalam ibadah. 

Sebagian model dan metode itu tidak jauh berbeda dengan apa 

yang dipraktikkan pada masa kolonial Portugis. Pengkristenan 

dihubungkan dengan perluasan imperium politik negara dan 

kepentingan ekonomi. Sebagian besar unsur kebudayaan asli 

(Ambon) dilarang dan banyak sekali yang berubah dalam 

situasi kolonial Belanda. Pada sisi lain, orang Ambon berusaha 

mengonstruksi bentuk-bentuk kebudayaan baru sebagai hasil 

negosiasi, adaptasi dan adopsi unsur-unsur asing yang 

diinternalisasi menjadi kebudayaan sendiri (kreolisasi). Inilah 

yang membuat masyarakat lokal mampu bertahan bahkan 

memperlihatkan resistensi kepada penguasa kolonial.  

Sebagian model lagi berkembang dalam keadaan 

ketika sistem persekolahan itu selama periode kolonial 

Belanda ditunjang oleh perangkat sistem yang kuat. Namun, 

melalui sistem persekolahan pula berlangsung pembagian klas 

sosial masyarakat. Sekolah-sekolah tertentu dikhususkan bagi 

kalangan klas atas (anak-anak Eropa dan anak-anak keluarga 

raja negeri), dengan Bahasa Belanda sebagai bahasa 

pengantar. Sekolah-sekolah yang lain untuk kalangan anak 

masyarakat klas bawah, dengan Bahasa Melayu sebagai bahasa 

pengantar. Bahasa asli dilarang dalam sistem persekolahan 

Belanda. Demikian pula dengan gereja: ada gereja untuk orang 

Eropa, ada gereja untuk kaum pribumi. Sekolah dan gereja 

selama masa kolonial Belanda jelas menjadi agen transformasi 
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sosial dimana masyarakat disegregasi menurut sistem 

pendidikan formal umum dan pelayanan gerejawi.54 

Pada momen-momen tertentu, terjadi reaksi atau 

perlawanan – terselubung atau terbuka – terhadap kenyataan 

diskriminatif semacam itu. Dengan kompleksitas situasi saat 

itu, beberapa hal yang dicatat sebagai bentuk reaksi 

masyarakat Ambon-Kristen, antara lain:  

1. Masyarakat mempertahankan fungsionalisasi 

kebudayaannya sendiri. Belanda menganggap agama 

orang Ambon (yang tidak memeluk Islam) sebagai 

penyembahan berhala/iblis. Praktik-praktik 

keagamaan asli distigmatisasi sebagai “kepercayaan 

gelap” atau praktik iblis sehingga pembasmiannya 

dianggap sebagai tindakan yang sah.  

2. Masyarakat menghindari pertemuan dengan pihak 

Belanda. Ada laporan bahwa untuk menghindari 

perjumpaan dan instruksi Belanda, sebagian warga 

masyarakat lari ke hutan untuk bersembunyi. 

3. Masyarakat mengkritik komunitas Belanda-Kristen 

karena gaya hidup mereka yang tidak kristiani sesuai 

isi ajaran Kristen itu sendiri.55 Pada abad ke-18, telah 

banyak guru jemaat yang berkualitas dalam 

penghayatan Kekristenananya, seperti guru Lokollo di 

Amahai dan guru Risakotta di Tiouw – Saparua. 

Sebenarnya merekalah yang merawat jemaat-jemaat. 

Akan tetapi, pekerjaan mereka dibatasi karena mereka 

                                                           
54 Cornelis A. Alyona, “Timbulnya Dualisme dalam Sistem Pendidikan di 

Maluku Tengah” dalam Steve G. Chr. Gaspersz et al (eds.), Delapan Dekade 

GPM Menanam, Menyiram, Bertumbuh dan Berbuah: Teologi GPM dalam 

Praksis Berbangsa dan Bermasyarakat (Salatiga/Ambon: Satya Wacana Press – 

Gereja Protestan Maluku, 2015), 383-391. 
55 Van den End, Ragi Carita 1, 74. 
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bukan orang Belanda. Mereka tidak ditahbiskan dan 

tidak boleh melayani sakramen.56  

4. Masyarakat bersifat terbuka secara selektif. 

Masyarakat tidak menerima pengaruh Pekabaran Injil 

dengan cepat. Tetapi pada saat masyarakat 

menerimanya, itu berhubungan dengan kondisi dan 

pertimbangan-pertimbangan khusus, dan juga 

kemampuannya untuk memilah nilai pendidikan dalam 

tradisi Kristiani yang membebaskan, terutama sebagai 

nilai yang memberikan kekuatan untuk bertahan 

dalam situasi hidup di bawah kekuasaan kolonial. Oleh 

karena itu, perkembangan Kekristenan di Ambon 

(Maluku Tengah) secara kuantitas bersifat fluktuatif. 

Kondisi itu berkaitan dengan kompleksitas konteks 

sosial dan sumber daya yang berperan selama periode 

itu.  

4. Masyarakat bernegosiasi untuk menyatakan aspirasi 

kehidupannya secara luas, termasuk resistensi terhadap 

berbagai kebijakan kolonial. Pemberontakan besar terjadi 

tahun 1817, yang dikenal sebagai Pemberontakan 

Pattimura. Latar belakang pemberontakan itu adalah: 

 Ketidaksetujuan atas kebijakan Belanda 

mengkristenkan orang-orang Ambon-Islam 

secara paksa, ketidaksetujuan atas kebijakan 

Belanda menghentikan dukungan bagi pekerja 

dan guru, sekolah dan gereja. Hal mana justru 

dipakai sebagai alasan mendasar oleh Belanda 

pada waktu-waktu sebelumnya untuk 

menundukkan orang-orang Kristen yang tidak 

mau membantu pekerjaan sekolah dan 

Pekabaran Injil dan Ketidaksetujuan atas 
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kebijakan menjadikan salah satu gedung gereja 

di Ambon sebagai gudang.57  

 Selain itu, pemaknaan mengenai jenis alat 

tukar tertentu yang telah dkaitkan dengan 

ketentuan adat.58 

Dengan kata lain, dinamika  masyarakat dikungkung oleh 

proses kolonialisasi sehingga sulit sekali untuk keluar dari 

keberadaan itu. Mereka berusaha di dalam ruang yang sempit.  

Sementara itu, di kalangan masyarakat Ambon-Islam, 

misalnya, resistensi terhadap kebijakan politik kolonial 

Belanda dilakukan dengan cara melarang anak-anak untuk 

masuk sekolah yang didirikan Belanda. Sebagai alternatif, 

beberapa pemuka negeri Islam memanggil “guru mengaji” 

untuk mengajarkan agama Islam dan pembacaan Alquran 

kepada anak-anak negeri.59 Perlawanan terhadap monopoli 

perdagangan Belanda dilakukan dengan menutup diri dan 

tidak terlibat sama sekali dengan semua ihwal kolonial – 

meskipun hal itu sulit dilakukan oleh kalangan bangsawan 

negeri yang lebih berorientasi “Barat” sebagai representasi 

modernitas dan status sosial tinggi (karena sama dengan 

orang Eropa). 

Menurut catatan, Belanda terkejut karena kekristenan 

dalam perspektif kontekstual masyarakat Ambon telah 

menjadi identitas masyarakat Ambon Kristen. Identitas yang 

                                                           
57 Ibid., 59. 
58 Jan Sihar Aritonang and Karel Steenrink (eds.), History of Christianity in 

Indonesia (Leiden: Brill, 2008), 402.  
59 Pires dalam Sumanto: The Portuguese traveler Toires wrote in the early 16th 

century: “Mohammedanism (i.e. Islam) in the Molucca islands [Maluku] began 

fifty years ago. The kings of the islands are Mohammedans, but not very deeply 

involved in the sect. Many are Mohammedans without being circumcised, and 

they are not many Mohammedans. The heathen are three parts and more out of 

four. The people of these islands are dark-skinned; they have sleek hair. They are 

at war with one another most of the time” Tome Pires, Summa Oriental. 

Translated by A. Cortesao (London: Hakluyt Society,1944, I:213). 
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dimaksud, bukan lagi dalam kapasitas legitimizing identity 

melainkan telah menjadi resistance identity – meminjam istilah 

dan pengkategorian identitas menurut Manuel Castels. 

Selama hampir satu abad sebelum kekuasaan Belanda 

diambil-alih oleh Jepang dan kemudian Indonesia merdeka, 

pengaruh pendidikan telah membentuk pola budaya baru 

masyarakat, yakni masyarakat kota dan desa, namun tidak 

menghasilkan elit kekuasaan yang berasal dari masyarakat 

setempat. Cornelis Alyona mencatat bahwa dalam pendidikan 

makin tertancap dualisme; model pendidikan sekuler untuk 

klas burger (ABS = Ambonsche Burgershool) dan sekolah untuk 

pribumi yang ditangani oleh zending (NZG = Nederlandsch 

Zendelinggenootschap) dan Gereja Protestan.60 

Itu adalah salah satu cerminan konteks kolonialisme. 

Modelnya memang mengikuti model pendidikan Eropa, namun 

karena diterapkan dalam konteks kolonialisasi maka output 

dari sekolah-sekolah itu hanya bisa bergerak sejauh area yang 

diperkenankan oleh rulling class. Masyarakat lokal tidak 

diberikan kesempatan yang sama dengan klas orang Eropa. 

Baru kemudian ketika pendidikan ditangani oleh masyarakat 

lokal, akses ke dunia pendidikan yang setara makin terbuka. 

Selama kurang-lebih tiga abad Pekabaran Injil di 

Maluku, khususnya Maluku Tengah, penduduk pribumi 

berjuang untuk terus mempertahankan pranata sosial-budaya 

dan adat-istiadat Maluku. Perjuangan yang dilematis dan 

penuh konflik karena adat dianggap sebagai penghalang besar 

yang berpotensi menggagalkan Pekabaran Injil di Maluku 

Tengah.61 Dalam hal ini, evaluasi proses edukasi 

mengisyaratkan adanya proses non-edukasi yang dihasilkan 

                                                           
60 Alyona, “Timbulnya Dualisme dalam Sistem Pendidikan di Maluku Tengah”, 

383-391. 
61 De Jong, Sumber-Sumber tentang Sejarah Gereja Protestan, 8. 
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melalui pola relasi kolonial. Beberapa hal penting yang dapat 

dicermati adalah sebagai berikut: 

1. Bahwa latar belakang, metode maupun pendekatan 

dari penyebaran agama itu berorientasi pada inisiatif 

sepihak. Aturan-aturan dibuat sesuai dengan 

kepentingan ekonomi kolonial. Salah satu contoh: di 

dalam aturan yang ditetapkan oleh Belanda, bahwa 

kontrol terhadap murid-murid sekolah harus 

dilaksanakan dengan disiplin. Setiap kelalaian 

bermakna jatuhnya sanksi baik berupa sanksi fisik, 

denda, dll. Namun bersamaan dengan aturan itu 

terdapat pula kekecualian yang dibuat menjadi aturan 

bahwa pada musim panen cengkih, para siswa tidak 

usah ke sekolah supaya mereka membantu orang 

tuanya dalam sebagai pekerja bagi kolonial dalam 

memanen cengkih.  

2. Proses sedemikian tidak menganggap penting 

pandangan masyarakat lokal karena mereka 

diposisikan semata-mata sebagai kelompok sasaran 

atau obyek.  

3. Masyarakat lokal menanggapi secara serius unsur 

perubahan yang dibawa oleh para misionaris. Unsur-

unsur itu menimbulkan perlawanan tertentu dari 

masyarakat karena Kekristenan dijadikan alat dan 

strategi mendapatkan loyalitas penduduk sebagai 

koloni. 

4. Standar yang dipakai dalam proses dominasi 

kebudayaan itu adalah standar Eropa sebagai budaya 

masyarakat industri modern yang dipengaruhi sepuluh 
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abad Kekristenan, Renaisans dan humanisme, Revolusi 

Industri, Pencerahan serta Revolusi Perancis.62 

5. Dalam kondisi tidak bebas, masyarakat bernegosiasi di 

bawah tekanan dan pengaruh kekuasaan yang begitu 

kuat. Proses negosiasi tersebut, menurut Cooley, 

dinyatakan secara halus melalui percampuran 

kebudayaan. 63 

Kenyataan semacam itulah yang turut membentuk 

karakteristik Pendidikan Kristiani di Pulau Ambon. Dieter 

Bartels menyimpulkannya dalam beberapa pendekatan yang 

dipandang sebagai tindakan kreatif masyarakat merespons 

tantangan kolonialisme yang menggerogoti berbagai dimensi 

kehidupan. Sinkretisme agama (pendatang) dan kebudayaan 

lokal (adat) dalam berbagai komunitas Maluku Tengah 

berjalan dengan intensitas yang berbeda, seperti yang tampak 

dalam ekspresi Ambon-Islam (Salam) dan Ambon-Kristen 

(Sarane). Dalam studinya, Bartels menyatakan bahwa ada tiga 

perspektif mengenai sinkretisme: [1] perspektif 

fungsionalisme-struktural (structural-functionalism); [2] 

perspektif “kue lapis” atau pendekatan historis-stratigrafik 

(stratigraphic-historical approach); [3] sintetik atau 

pendekatan “pola utama” (synthetic or grand-pattern 

approach). Dengan memperhatikan ketiga perspektif itu, 

Bartels menjelaskan proses sinkretisme dalam masyarakat 

Ambon dengan konsep-konsep “semantic depletion” (penipisan 

semantik/makna) dan “secondary interpretation” (interpretasi 

                                                           
62 Ibid., 8. 
63 Frank Cooley, “Village Government in the Central Moluccas”. Indonesia, No. 

7 (Apr., 1969): 138-163. Cooley menulis: Many diverse influences have 

fashioned the Badan Saniri Negeri, the village council which constitutes the main 

institution of local government in the Central Moluccas. The name itself bears 

witness to the history which has molded it--badan is Malay for a corporate body; 

saniri is a Seramese term for the council which used to govern the region of the 

Three Rivers; and negeri is the Malay form for the Sanskrit word nagara, 

meaning territory, city or realm. 
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sekunder).64 Konsep-konsep ini dipinjam dari seorang 

antropolog Jerman, Adolf E. Jensen, yang pernah melakukan 

penelitian etnografik di Etiopia dan Maluku. Jensen 

menyatakan bahwa: [1] fase kreatif, suatu periode 

perkembangan kebudayaan yang di dalamnya wawasan-

wawasan baru tentang dunia ditransformasi menjadi bentuk-

bentuk spesifik – mitos, ritual, dll – yang maknanya sangat 

transparan; [2] suatu fase degeneratif yang di dalamnya 

makna asali perlahan-lahan tergerus dan akhirnya punah, 

meskipun bentuk kebudayaan itu sendiri mengandung 

signifikansi yang telah ditransformasi dan fungsi yang 

berubah. Dari situ Bartels kemudian menyatakan: 

“Suffice it to say that when a particular socio-cultural 
system adopts or is forced to adopt new conceptual 
patterns and ideas from a more complex system, the 
initial impact can be quite destructive. Sooner or later, 
however, depending on the intensity of the impact, a 
syncretic dialogue will evolve in which an attempt is 
made to reconcile old and new beliefs. These 
development may be seen as a “creative phase” in 
Jensen’s sense.”  

Perspektif Jensen itu digunakan oleh Bartels untuk 

membangun kerangka analisis dengan konsep-konsep: (1) 

Semantic Accretion – “is the progress of loading a traditional, as 

yet undepleted culture element, with meaning derived from the 

adopted belief system.”; (2) Survivals and Symbolic 

Transformation; (3). Rationalization and Systematization – 

“Attempts are made to bring beliefs, customs, and institutions, as 

well as certain values considered fundamental in terms of social 

identity, into harmony with the new reality either by amending 

them (semantic accretion) or redefining them (secondary 

                                                           
64 Dieter Bartels, Guarding the Invisible Mountain: Intervillage Alliances, 

Religious Syncretism and Ethnic Identity among Ambonese Christians and 

Moslems in the Moluccas (Disertasi: Cornell University 1978), 231-240. 
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interpretation) in order to reduce or, ideally, eliminate 

dissonance.”; (4) Symbolic Conversion – dan (5) Acceleration of 

syncretic processes.65 

Persekolahan menjadi model pendidikan yang 

digunakan dengan mencontoh atau menduplikasi model 

sekolah Eropa. Pola pendidikan yang terstruktur di sekolah-

sekolah diberlakukan sesuai dengan kebijakan pemerintah 

kolonial, misionaris atau lembaga perdagangan yang berkuasa, 

dengan tujuan yang tidak selalu perlu dimengerti oleh 

masyarakat setempat.  

Kondisi semacam ini sangat membebani dan 

merugikan kehidupan masyarakat lokal, khususnya Ambon-

Kristen. Inilah yang kerap tidak dilihat lebih mendalam oleh 

beberapa peneliti. Kerugian yang dialami masyarakat Ambon-

Kristen, antara lain: 

 Untuk tujuan kolonial melalui pendidikan itu, 

penggunaan bahasa asli Maluku Tengah – khususnya di 

kalangan Ambon-Kristen – sangat dibatasi dan 

kemudian dilarang. Sebagai gantinya, Bahasa Melayu 

Ambon kemudian digunakan di sekolah-sekolah yang 

didirikan Belanda. Kebijakan pembatasan dan 

pelarangan direalisasi dengan cara-cara manusiawi, 

misalnya memberi hukuman fisik dan psikis. 

 Bahasa Melayu Ambon ini digunakan sebagai bahasa 

pengantar sekaligus alat kontrol pemerintah kolonial 

terhadap masyarakat lokal. Di sini, pendidikan menjadi 

sarana hegemoni yang vital bagi pemerintah kolonial. 

 Terdapat kerancuan dalam sistem pemerintahan yang 

memperlihatkan lapisan-lapisan fungsi pranata sosial 

dalam masyarakat yang berganti-ganti.  

                                                           
65 Ibid. 
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 Kebijakan kolonialisasi telah menyebabkan 

fragmentasi sosial dalam kehidupan masyarakat, 

sehingga melahirkan klas-klas sosial baru yang 

dibentuk sesuai kepentingan kolonial.  

 Implementasi sistem pendidikan formal-hirarkis 

dikontrol sepenuhnya oleh pemerintah kolonial 

melalui representasi para pegawai kolonial pada 

tingkat regional dan lokal. 

 Berlangsungnya proses transmisi nilai melalui sistem 

pendidikan Barat yang tujuannya diarahkan bagi 

pemenuhan kepentingan pemerintah kolonial.  

Realitas kolonialisasi yang membebani dan merugikan 

masyarakat lokal, khususnya Ambon-Kristen, ini 

memperlihatkan bahwa yang terjadi sebenarnya adalah 

pendidikan yang palsu dan eksploitasi potensi masyarakat 

lokal untuk kepentingan penguasa kolonial yang diskriminatif 

dan tidak aktif. Aspek ini penting untuk dibentangkan sebagai 

sudut pandang yang lain daripada data yang diinterpretasi 

oleh beberapa peneliti yang berasumsi bahwa realitas kolonial 

lebih mendatangkan “keuntungan” bagi masyarakat Ambon-

Kristen dan karena itu mereka “menikmati” masa-masa 

kolonial. Perspektif komparatif yang kritis ini perlu diangkat 

karena interpretasi yang berat sebelah telah memperburuk 

relasi antara komunitas Kristen dan Islam lokal, seperti ditulis 

oleh Chauvel dan dikutip oleh Sumanto66 dan Alpha 

Amirrachman.67 Para peneliti itu tidak mendalami kerugian 

yang dialami oleh masyarakat Ambon-Kristen di dalam pola 

relasi tersebut. 

                                                           
66 Lihat tulisan Chauvel yang dikutip oleh Sumanto; juga tulisan Sumanto dan 

Alpha Amirrachman. 
67 Raden Alpha Amirrachman, Peace Education in the Molucass, Indonesia 

(Disertasi: University of Amsterdam, 2012), 85.  
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Paradigma sejarah yang menyebutkan bahwa 

kelompok masyarakat Ambon yang dikristenkan mendapatkan 

priviledge dan perkembangan tertentu, sangat perlu ditinjau 

kembali. Pandangan itu dihasilkan oleh cara pandang kolonial. 

Kenyataan hilangnya bahasa asli, terbongkarnya tatanan 

masyarakat, penindasan, eksploitasi dan pengontrolan, adalah 

kerugian luar biasa bagi masyarakat saat itu, dan yang berefek 

sangat panjang, menjangkau masyarakat saat ini, oleh karena 

tidak dapat dikembalikan lagi. Sampai pada zaman Indonesia 

merdeka, negeri-negeri di Pulau Ambon, khususnya yang 

beragama Kristen, tetap mendapatkan stigma “Belanda hitam”. 

Pelabelan yang merupakan beban ganda bagi masyarakat. 

Pertama, diperlakukan seakan-akan menjadi antek Belanda, 

kedua, diperlakukan seakan-akan sedang menerima priviledge 

dari Belanda. Ketiga, ditempatkan secara berbeda dalam 

konteks masyarakat Indonesia.  Keempat, dijadikan sasaran 

balasan dendam masa lalu akibat memori yang belum tentu 

benar dan belum terklarifikasi. Stigma-stigma ini dilekatkan 

kepada masyarakat Ambon Kristen masa kini dan sangat 

merugikan. Pemahaman sejarah komunitas lokal yang 

menerima pengaruh dan dominasi kelompok pembawa 

agama-agama baru yang berjalan secara korelatif dengan 

tujuan perdagangan maupun kolonialisasi perlu ditempatkan 

dalam kerangka yang baru oleh karena cara pandang yang 

baru sebagai satu kesatuan masyarakat baru yakni masyarakat 

Indonesia.  

 

D. Kolonialisme Inggris 

Dalam masa kolonialisme Inggris terdapat 

perkembangan penting karena pekerjaan Jabez Carey. Ia 

mengorganisir kurikulum, aturan sekolah, mutasi guru dan 

ujian di sekolah-sekolah di beberapa sekolah di Jazirah 

Leitimor. Setelah ia kembali, pekerjaan dilanjutkan dengan 
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terbukanya lapangan zending bagi orang Ambon, terutama 

setelah kedatangan Joseph Kam dan berperannya Guru 

Roskott. 

 

E. Kolonialisme Jepang (1942-1945) 

Propaganda Jepang untuk menjadi “cahaya bagi Asia” 

tidak segan-segan ditempuh dengan kolonialisme yang 

memakai cara-cara pembunuhan, penganiayaan, penindasan 

dan perombakan tatanan masyarakat secara cepat dan massif 

di bawah pemerintahan totaliter militer Jepang.68 Beberapa 

dampak besar bagi perkembangan gereja-gereja di Indonesia, 

termasuk gereja di Maluku, yang disimpulkan oleh Dewan 

Gereja Indonesia dalam survei yang dilakukannya adalah 

sebagai berikut:  

1) Terjadinya Moratorium Total: Jepang dengan keras 

melarang hubungan antara masyarakat Indonesia 

dengan segala sesuatu yang berbau “Barat”. Sebagai 

konsekuensinya, lembaga misi Barat dilarang untuk 

beraktivitas.69 Di luar Jawa, semua orang Barat 

ditahan dan dikumpulkan di dua kamp besar di 

Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan. 

2) Penyitaan harta milik gereja, seperti pengambilalihan 

sekolah-sekolah Kristen (1 April 1943),70 penyitaan 

gedung-gedung rumah sakit dan gereja.71 Jepang 

mengambil-alih semua aset milik zending dengan 

anggapan bahwa itu adalah milik musuh yang telah 

kalah. Ketika Jepang kalah, aset-aset ini tidak 

                                                           
68 Fridolin Ukur (ed.), Jerih dan Juang: Laporan Nasional Survey Menyeluruh 

Gereja di Indonesia (Jakarta: Lembaga Penelitian dan Studi DGI, 1979), 507. 
69 Ibid., 507-508. 
70 Van den End, Ragi Carita 2 (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1997), 347.  
71 Ukur, Jerih dan Juang, 508. 
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dikembalikan kepada gereja malah justru diambil-

alih oleh pemerintah Republik Indonesia. Kemudian, 

sebagian memang ada yang dikembalikan, namun 

sebagian besar lain tidak dikembalikan sampai 

sekarang.  

3) Tekanan dan pembatasan aktivitas masyarakat oleh 

pemerintah pendudukan Jepang. Jepang menaruh 

kecurigaan besar kepada orang-orang Kristen yang 

dianggap sebagai kaki-tangan Belanda, termasuk 

zending yang dicurigai sebagai mata-mata Belanda. 

Kaum intelektual Kristen yang prosentasenya cukup 

besar di Indonesia saat itu dicurigai, dihambat, malah 

ada yang dibunuh.72 Peraturan gereja yang berbahasa 

Belanda harus diterjemahkan oleh para pendeta ke 

dalam bahasa Melayu karena dicurigai mengandung 

ikatan dan simpati dengan Belanda.73 Pekabaran Injil 

ke daerah-daerah dilarang; hanya Ibadah Minggu 

yang diizinkan.74 Pengajaran agama di sekolah-

sekolah pun dilarang. Peraturan yang diterbitkan 

sangat menghambat pekerjaan gereja-gereja.  

4) Tekanan dan tantangan dari golongan Islam. 

Kelompok Islam menuduh orang-orang Kristen telah 

menjadi mata-mata Belanda.75 Hal itu tidak bisa 

diterima oleh gereja begitu saja tanpa melihat 

keadaannya.76 Pada tahun 1942, terjadi “perang 

jihad” oleh beberapa gerakan kelompok Islam 

                                                           
72 Ibid., 509. 
73 Ibid., 509. 
74 Ibid., 510. 
75 Ibid., 511. 
76 Ibid., 511. 
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sehingga menimbulkan kerugian yang besar bagi 

gereja-gereja, terutama di Jawa.77 

5) Gereja-gereja di Indonesia menjadi dewasa oleh 

tekanan dan hambatan.78 Kedewasaan itu tampak 

dalam sejumlah aspek, seperti kemandirian dalam 

mengurus berbagai kebutuhan internal,79 relasi yang 

makin terbuka untuk berdialog dengan kelompok-

kelompok agama lain (terutama Islam), 

pengorganisasian diri gereja-gereja yang lebih 

tertata, dan pemahaman misi Kristiani yang lebih 

inklusif dalam konteks masyarakat majemuk negara-

bangsa Indonesia.  

Meskipun situasi yang dihadapi oleh gereja-gereja merupakan 

perubahan drastis dan dramatis dari era Belanda ke era 

Jepang, namun gereja-gereja berupaya keras – dengan 

berbagai tantangannya – untuk bertahan dan menyesuaikan 

diri dalam perubahan tersebut tanpa kehilangan semangat 

misionernya yang sejati. 

Dalam proses perubahan yang drastis dan dramatis 

semacam itu, sejumlah aspek derivatif dari misi dan 

eklesiologi turut terkena dampaknya. Beberapa hal yang 

memperlihatkan eksistensi, proses, tantangan dan dampaknya 

terutama terhadap Pendidikan Kristiani antara lain: 

1. Secara eksplisit, mata pelajaran pendidikan agama tidak 

lagi diajarkan di sekolah-sekolah dan pelarangan aktivitas 

ibadah di sekolah-sekolah.80 Bersamaan dengan itu terjadi 

formalisasi kultus penghormatan kepada Kaisar Jepang 

dalam kegiatan-kegiatan upacara di berbagai kantor dan 

                                                           
77 Ibid., 511. 
78 Ibid., 508. 
79 Ibid., 512. 
80 Ibid., 510. 
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sekolah, yang juga hendak diterapkan kepada gereja-

gereja.81 

2. Secara implisit, karena banyak pemimpin gereja yang 

ditahan, bahkan dibunuh, Pendidikan Kristiani di gereja 

diorganisir oleh penghentar jemaat dan jemaat sendiri.82 

Pendidikan berjalan dalam ibadah dan juga melalui sikap-

sikap yang ditunjukkan merespons penghambatan itu. 

Ibadah tetap dilakukan pada hari Minggu; tidak boleh ada 

khotbah dan jemaat hanya diizinkan membaca Alkitab. 

Dengan adanya larangan untuk beribadah di sekolah-

sekolah atau gereja-gereja, beberapa jemaat melakukan 

aktivitas ibadah di bawah pohon atau gedung-gedung 

gereja darurat.83 Selain itu, pada tahun 1944, kondisi kota 

Ambon sebagian besar hancur oleh serangan pesawat 

udara Jepang. Dikatakan bahwa Ambon menjadi “lautan 

api” dan terpaksa ditinggalkan oleh penduduknya yang 

menyingkir ke daerah pegunungan sekitar Kota Ambon.84 

3. Hal yang tidak diajarkan namun menjadi bagian dari 

pendidikan (dalam diskursus pendidikan disebut sebagai 

null curriculum), antara lain: Jemaat belajar mengurus 

kebutuhan gerejanya secara mandiri dalam kondisi yang 

sulit. Kesulitan terjadi karena kondisi peperangan, 

kelaparan, kemiskinan, penghambatan dan terputusnya 

semua dukungan zending Barat. Jemaat mengukuhkan 

eksistensi Kekristenan mereka di dalam dan melalui 

tantangan multidimensi (ekonomi, politik, sosial, 

keagamaan, keamanan). Namun, pada sisi lain, kondisi 

semacam itu menjadi ranah yang menyuburkan relasi-

                                                           
81 Ibid., 510. 
82 Van den End, Ragi Carita 2, 352.  
83 Ibid., 353. 
84 S. Marantika, Bersama GPM Melintasi Masa Pendudukan Jepang di Maluku 

1942-1945 (tanpa penerbit, tanpa tahun), 11. 
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relasi oikumenis dan kebangsaan dalam konteks 

imperialisasi.  

Menurut Van den End, Gereja Protestan Maluku menerima 

dampak yang fatal dari kecurigaan Jepang terhadap orang 

Kristen Indonesia yang dianggap sebagai “mata-mata 

Belanda”. Di samping itu, karena dekatnya Ambon dengan 

garis pertahanan Jepang maka orang-orang Kristen Ambon 

(sebagian besar warga GPM) mengalami dampak luar biasa 

dari keberadaan tentara Jepang di Ambon/Maluku. Sejak 

Ambon diserang oleh Jepang pada 31 Januari 1941, 

terputuslah komunikasi antarjemaat dan klasis-klasis GPM.85 

Setidaknya ada 150 pendeta/penghentar jemaat (sebagian 

bersama anggota keluarganya) yang dianiaya dan dibunuh.86 

Ketika Pemerintah Jepang menuntut perubahan “Peraturan 

Gereja dan Sinode dari Gereja Protestan Maluku”, setelah 

dibahas dalam Sidang Sinode GPM tahun 1943, maka 

diterbitkanlah putusan untuk melihat peraturan itu untuk 

“sementara waktu”. Namun pemerintah Jepang tidak 

menyetujui klausul tersebut dan menolak pengesahan 

peraturan itu. Implikasi dari ketidaksetujuan pemerintah 

militer Jepang adalah pengambilalihan gedung-gedung gereja 

yang kemudian dijadikan gudang, permintaan-permintaan dari 

GPM ditolak, dan setiap surat gerejawi dikenai pajak.87 Dalam 

kehidupan masyarakat sipil, banyak perempuan yang menjadi 

korban kekerasan seksual, dibenamkan secara paksa ke dalam 

dunia prostitusi dan menjadi komoditas perdagangan 

perempuan “penghibur” (jugun lanfu) oleh tentara Jepang. Ada 

beberapa catatan sejarah yang menceritakan peran seorang 

pendeta Kristen asal Jepang, Ryoichi Kato, yang berupaya 

melindungi para perempuan dari paksaan kaum militer Jepang 

                                                           
85 P. Souhuwat, Hikajat Geredja Protestant Maloeka (GPM), 37. 
86 Van den End, Ragi Carita 2, 350. 
87 P. Souhuwat, Hikajat Geredja Protestant Maloeka (GPM), 21. 
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yang ingin menjadikan mereka sebagai “perempuan 

penghibur” bagi tentara Jepang.88 Selain itu, terdapat juga 

kunjungan seorang pendeta Jepang lainnya, yakni Pdt. Shirato 

yang mewakili Persatuan umat Kristen di Jepang. 

 Pendidikan Kristiani secara tradisional tidak dapat 

dilakukan seperti biasanya, namun terbatas pada kegiatan 

ibadah di gereja. Konteks Pendidikan Kristiani yang penting 

dalam kondisi ini adalah peristiwa peperangan, kerja paksa 

(romusha), pengambilan aset-aset dan jaringan sekolah dan 

rumah sakit, penghambatan, pembunuhan, keadaan 

kekurangan kebutuhan pokok, perkosaan dan berbagai 

percideraan yang dihubungkan dengan identitas kristiani yang 

disandang oleh komunitas. Hal mana menjadi pergumulan 

yang mempengaruhi berbagai dimensi kehidupan komunitas. 

Akibat sampingan dari kesulitan zaman penjajahan Jepang 

adalah bahwa berprosesnya kesadaran akan kesanggupan 

berjalan sendiri sebagai gereja, kesadaran akan kemampuan 

mengupayakan dukungan finansial, berkembangnya 

kesadaran oikumenis, berkembangnya kesadaran sosial-

kebangsaan oleh karena pengalaman senasib dengan warga 

masyarakat lainnya.89 

 

F. Pendidikan Kristiani dalam Lingkup GPM 

Pendidikan Kristiani GPM yang dijelaskan di dalam 

disertasi ini sebagian berhubungan dengan momentum 

sejarah GPM dalam lingkup Indonesia dan sebagian lagi 

                                                           
88 Van den End, Ragi Carita 2, 350. 
89 Bnd. Van den End, Ragi Carita 2, 354. Menurut Cornelis Alyona, diperlukan 

juga kejujuran terhadap sejarah untuk melihat bahwa ada hal-hal baik yang juga 

dilakukan oleh Jepang, antara lain di bidang pendidikan dalam rangka 

menyejahterakan masyarakat. Beberapa pemuda terbaik dari negeri-negeri 

Kristen dan Islam direkrut untuk dididik di Kate-Kate Ambon. Setelah itu, 

mereka kembali untuk mempraktikkan di desa. 
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perkembangan aktual di GPM sendiri. Berhubungan dengan 

sejarah GPM, momentum itu antara lain sejarah kemandirian 

GPM, GPM dalam sejarah Indonesia Merdeka, GPM dan konflik 

1999-2005, Perkembangan Aktual GPM.  

F.1 Gereja Protestan Maluku sebagai Gereja Mandiri 

Pada masa ini (1935) terjadi transisi besar-besaran. 

Kemandirian gereja seperti proses “mencuci piring kotor” 

yang ditinggalkan kolonial (Belanda). Dikatakan demikian, 

karena dalam kurun waktu yang terlalu panjang (300-400 

tahun) kolonialisme, masyarakat yang mandiri dikikis dan 

dialienasi totalitas dimensi hidupnya. Dimensi-dimensi yang 

dimaksudkan adalah sebagai berikut: [1] Sumber daya alam 

dan daya tahan pangan-sandang lokal, [2] Kohesi sosial – 

budaya masyarakat. [3] Kemampuan komunitas Kristen 

mengelola gereja lokalnya. Oleh strategi kolonial, secara 

langsung ataupun tidak langsung, masyarakat dipaksa (dididik 

secara paksa) untuk menerima sikap ketergantungan, 

subordinasi, diombang-ambingkan oleh kebijakan kolonial. 

Segala upaya yang dilakukan adalah upaya maksimal untuk 

menyatakan Kekristenan dalam konteks dimana keagamaan 

dipergunakan sebagai instrumen kolonialisasi. Dalam sejarah 

tercatat pola ketundukan, negosiasi dan perlawanan telah 

ditempuh oleh masyarakat Ambon Kristen untuk 

menunjukkan identitasnya. Hal-hal itu diakui oleh beberapa 

penulis, dan memperlihatkan bahwa kepentingan kolonial 

telah menentukan dan mendominasi masyarakat lokal padahal 

berbagai karakter unggul dimiliki oleh masyarakat setempat. 

Urusan pendanaan, pengorganisasian, relasi dengan 

negara, relasi dengan kelompok masyarakat lainnya, dan 

penguatan internal dijalani dengan kesulitan yang luar biasa. 

Kebijakan subsidi Belanda yang telah melegitimasi prasangka 

bahwa masyarakat Ambon Kristen hidup menikmati fasilitas 

dari Belanda ternyata tidaklah seperti laporan-laporan 
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dihasilkan pada waktu itu. Keadaan pendapatan/gaji minim 

para guru, denda yang selalu diberikan kepada orang tua 

siswa, keterbatasan fasilitas belajar, adalah bukti mikro yang 

dapat disebutkan. Bukti makro yang dapat menjelaskan 

kesulitas gereja pada masa transisi untuk kemandiriannya 

adalah eksploitasi sumber daya alam, perombakan struktur 

masyarakat dan politik adu domba yang memutuskan relasi 

dan jaringan lokal masyarakat. Belum lagi ditambah 

keuntungan cuma-cuma dari hasil eksploitasi dan penjualan 

rempah-rempah yang menghidupi kelompok masyarakat 

Belanda tertentu turun-temurun. Yang belakangan disebutkan 

sebagai bukti makro, benar-benar tidak sebanding dengan 

subsidi atau apapun kecenderungan yang ditafsir dengan 

fasilitas dan kebijakan yang pro Ambon-Kristen. 

Salah satu kekuatan yang diandalkan saat itu adalah 

militansi dari warga GPM dan kepemimpinan gerejanya untuk 

terus membangun masyarakat. Dalam segala keterbatasan 

yang disebutkan di atas, pengiriman pendeta, guru Injil dan 

pengurus lainnya tetap dijalankan.90 Pada tahun 1935 terdapat 

dua pendeta Belanda, 11 pendeta pembantu, 164 pendeta 

pribumi (tamatan STOVIL) dan 269 guru jemaat.91 Pada tahap 

awal kemandirian, pengorganisasian menjadi prioritas 

kegiatan, kemudian pendidikan orang dewasa yang dikenal 

dengan “siasat gereja” dan pendidikan untuk pemuda dalam 

bentuk katekisasi.92 Sementara pendidikan kepada anak-anak 

melalui Sekolah Minggu (Midrash Hari Ahad). Fungsi 

pendidikan dalam pengertian yang luas, yang masih 

dijalankan, antara lain: pekerjaan sosial, persekolahan, rumah 

sakit, pengelolaan organisasi gereja, peribadahan dan 

Pendidikan Kristiani ke wilayah tertentu di luar teritori 

                                                           
90 P. Souhuwat – J. Sapulete (peny). Hikajat Geredja Protestant Maloeka (GPM), 

69-81. 
91 Tapilatu, Sejarah Gereja Protestan Maluku, 116. 
92 Ibid., 128, 136, 137. 
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Maluku, seperti Papua. Perkembangan selanjutnya adalah 

dilakukannya konferensi pendeta dan konferensi para guru.93 

Untuk upaya pengembangan ekonomi dilakukan melalui 

pengelolaan kebun-kebun jemaat.94 

F.2 GPM dalam Sejarah Indonesia Merdeka 

Pada Era Indonesia Merdeka, Gereja Protestan Maluku 

membenahi kemandiriannya dari bawah, dalam pengertian 

kekurangan tenaga pelayanan karena masa penjajahan Jepang. 

Kemandirian secara institusional itu telah diuji dalam ruang 

dan waktu. Hal itu menjadi proses pembentukan diri ulang 

sebagai komunitas Kristen di Indonesia yang terwujud, antara 

lain dalam perumusan visi dan misi gereja dan penataan 

gereja. 

Sejak Sidang Sinode I pasca kemerdekaan Indonesia, 

setelah penataan pendidikan oleh GPM berhubungan dengan 

penataan sekolah sangatlah kuat. Selain mengupayakan 

kelanjutan sekolah –sekolah di dalam wilayah Maluku, GPM 

juga aktif berjejaring dengan sekolah-sekolah di Soe (NTT), 

Jawa, Sumatera dan Makassar. Perealisasian kemitraan itu 

terlihat dalam pengelolaan, pengiriman siswa dan sinkronisasi 

mata pelajaran bersama.95 Dengan demikian, proses 

penyediaan tenaga pendidik maupun pengembangan 

diskursus pendidikannya berjalan bersamaan. 

Pendidikan di dalam gereja berkembang antara lain 

melalui proses pembentukan Dewan Gereja-gereja di 

Indonesia (DGI). Hal ini membawa GPM menjadi berhaluan 

ekumenikal. Sebagai salah satu gereja perintis yang terlibat 

aktif, haluan pendidikan warga gereja adalah mengembangkan 

wawasan ekumenis yang terbuka. Tonggak ini telah 

                                                           
93 Souhuwat, 58. 
94 Tapilatu, Sejarah Gereja Protestan Maluku, 140. 
95 Souhuwat, 97-98. 
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membantu GPM mengembangkan Pendidikan Kristiani yang 

kontekstual dalam hal cara pandang bermasyarakat yang 

menegaskan kesatuan dalam wilayah negara baru dan cara 

bergereja yang esa di Indonesia. Keterlibatan GPM dalam 

diskursus ekumenis internasional pun giat dilakukan. 

Dalam konteks masyarakat regional dan nasional, Gereja 

Protestan Maluku menghadapi tantangan mentransformasikan 

pengalaman kolonialisme di dalam konteks Indonesia 

merdeka. Hal itu berhubungan dengan gejolak politik-sosial-

ekonomi Indonesia dan dunia pada masa-masa sesudah tahun 

1950. Terdapat catatan fenomena dinamika masyarakat 

Indonesia yang cukup genting bagi kelanjutan berbangsa. 

Fenomena “korupsi”, kemungkinan pergeseran ideologi 

negara, pemetaan politik negara, kondisi ekonomi yang tidak 

stabil dan relasi internasional pasca Perang Dunia II. 

Masyarakat Maluku terlibat dalam konteks Indonesia 

(nasional) regional maupun global itu, antara lain migrasi 

sekelompok masyarakat ke wilayah di luar Indonesia, gerakan 

protes dan upaya masyarakat untuk meyakinkan komitmen 

kebangsaannya. 

Negara dan kebijakan gereja menjadi ruang pendidikan 

yang membawa pesan kuat bagi sejarah Gereja Protestan 

Maluku. Pada 31 Oktober 1955, Sinode GPM mengeluarkan 

“surat penggembalaan” berhubungan dengan kondisi internal 

gereja, kondisi masyarakat Maluku dan persiapan pemilihan 

Badan Konstituante pada level nasional (Indonesia). Beberapa 

pokok dari surat penggembalaan itu antara lain: 1) Mengajak 

warga gereja untuk serius mendukung pelaksanaan pemilihan 

anggota Konstituante karena UUD yang akan dibentuk akan 

menentukan arah negara serta kedudukan, HAM dan 

kewajiban warga negara; 2) GPM merasa perlu menyatakan 

suara kenabiannya berkaitan dengan keadaan genting 

(instabilitas) dalam masyarakat; 3) Panggilan bagi umat 
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Kristen untuk menunjukkan kehadiran yang menyelamatkan 

bangsa Indonesia, namun bukan dalam pengertian 

memusatkan kekuatan dan kekuasaan sebagaimana yang 

sedang terjadi dalam masyarakat saat itu; 4) GPM ingin agar 

kebebasan beragama dapat diwujudkan dengan jelas dan tegas 

serta dijamin dalam UUD.96 Pendidikan politik gereja yang 

memakai model Pendidikan Publik.  

Hal itu dilakukan sekali lagi, dengan mengeluarkan 

“Pesan Tobat 1960”, yang menjadi salah satu tonggak sejarah 

pendidikan politik GPM dan dikenang secara luas oleh warga 

gerejanya. Bahwa gereja telah mengambil sikap yang tegas dan 

konsisten berhubungan dengan kekacauan di wilayah-wilayah 

Indonesia, antara lain di Jawa, Sumatera, Sulawesi, termasuk di 

Maluku, untuk menjaga kesatuan berbangsa. Pesan Tobat itu 

merupakan proses edukasi secara luas untuk masalah yang 

berat namun dengan prinsip serta nilai-nilai yang kuat.   

Kecenderungan sentralisasi pembangunan Indonesia 

telah menempatkan GPM bergulat dengan kecenderungan 

marjinalisasi masyarakat di bagian timur Indonesia. Sebagian 

besar warga GPM (90%) yang berada di wilayah pedesaan, 

termarjinalisasi oleh sentralisasi pembangunan selama masa 

pemerintahan Orde Baru. Selain itu, pengalaman politis pada 

masa sebelumnya (1950-1960) telah menempatkan 

masyarakat Maluku pada posisi politis yang dirugikan oleh 

kebijakan kepemimpinan Soeharto. Sekalipun demikian, 

paradigma Pendidikan Kristiani yang dikembangkan adalah 

partisipatif (kritis-kreatif-positif). Dengannya diharapkan 

dampak pengembangan sumber daya manusia yang 

berkorelasi dengan tuntutan pembangunan dapat terealisasi. 

                                                           
96 Josef M.N. Hehanussa, “Pesan Tobat 1960 dan Bukti Keseriusan Gereja 

Menggumuli Dunianya” dalam Steve G. Chr. Gaspersz (eds.), Delapan Dekade 

GPM Menanam, Menyiram, Bertumbuh dan Berbuah: Teologi GPM dalam 

Praksis Berbangsa dan Bermasyarakat (Ambon-Salatiga: Satya Wacana 

University Press, 2015), 36-38. 
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Hal mana ternyata tidak terealisasi, sampai pada gejolak 

reformasi 1998. 

 Tonggak reformasi membawa risiko yang dipikul 

dengan berat oleh masyarakat Maluku dimana warga GPM 

berada di dalamnya. Konflik 1999 menjadi peristiwa luar 

biasa, tak terbayangkan dan membawa dampak penghancuran 

yang masif. Korban akibat konflik bertahun-tahun itu 

mendekati jumlah korban peristiwa 1965 di dalam sejarah 

Indonesia. Hal ini mengembalikan GPM ke titik nadir dalam 

proses bergereja, khususnya Pendidikan Kristiani. Persoalan 

konsistensi komitmen kebangsaan, pluralitas keagamaan, 

politik identitas, segregasi masyarakat, ketidakadilan 

lingkungan, ketimpangan gender menyertai pertanyaan 

mengenai perspektif pendidikan, termasuk di dalamnya 

pendidikan keagamaan. 

 Dalam monitoring dan evaluasi tahun 2015, tampak 

bahwa perkembangan jemaat-jemaat, klasis-klasis maupun 

lembaga sinodal sementara membangun konsistensi, 

efektivitas dan keberlanjutan pendidikan gereja yang terarah. 

Prosentase ketercapaian dari aspek perencanaan, pelaksanaan 

dan monitoring evaluasi bervariasi.97 Walaupun demikian, 

terlihat proses yang positif dari berbagai aspek, misalnya isu-

isu dominan, perencanaan maupun pelaksanaannya.   

Dalam Sidang Sinode GPM tahun 2016, GPM 

menetapkan Rencana Induk Pelayanan/Pola Induk Pelayanan 

yang komprehensif dari segi konseptual. Aspek pendidikan 

memainkan peranan penting dengan menyasar penguatan 

kapasitas lembaga, pelayanan dan umat.  

 

 
                                                           
97 Lih. Presentasi Departemen Penelitian dan Pengembangan (Litbang GPM) 

dalam Persidangan Majelis Pekerja Lengkap GPM di Telutih tahun 2015. 
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G. Praktik Pendidikan Kristiani di GPM 

Analisa dilakukan pada perkembangan terakhir dalam 

konsep dan praktik Pendidikan Kristiani di GPM. 

Pertimbangan pemilihan pembatasan ini adalah bahwa 

perkembangan belakangan ini telah merupakan hasil elaborasi 

sistematis dalam seluruh persidangan gerejawi dan telah 

ditetapkan sebagai acuan yang berlaku di dalam lingkungan 

pelayanan GPM secara menyeluruh.  

Di dalam beberapa dokumen gerejawi yang diterbitkan 

oleh Gereja Protestan Maluku, dapat dilihat konfesi imannya 

yang dihubungkan pemahaman diri sebagai gereja maupun 

dalam konteks masyarakat. Warga gereja “memahami dirinya 

sebagai persekutuan orang-orang yang percaya kepada Tuhan 

Yesus Kristus, Tubuh Kristus, buah karya Roh Kudus yang 

berdiam di Kepulauan Maluku dan diutus untuk melakukan 

misinya ke seluruh dunia.”98 Gereja dituntun oleh imannya 

untuk mengaktualisasi inkarnasi Allah dalam ciptaannya 

dengan cara mengekspresikan hidup Kristus secara fungsional 

melalui tanggung jawab gereja untuk mengelola berbagai isu 

dan kompleksitas persoalan dalam hidup sehari-hari dengan 

tujuan pembebasan (Luk 4:18-19; Butir 9, Pokok-Pokok Iman 

GPM; Ketetapan Sinode GPM No: 09/SND/36/2010 mengenai 

Tata Gereja GPM, bagian pembukaan). Posisi gereja adalah 

mempraktikkan hidup sebagai rasul. Belakangan, gereja juga 

memproklamirkan dirinya sebagai “gereja orang bersaudara” 

– sebuah penegasan mengenai pola relasi antarmanusia yang 

dilihat sebagai saudara.  

Di dalam Kekristenan, tradisi kerasulan adalah tradisi 

yang menempatkan komunitas secara langsung berhubungan 

dengan Tuhan. Itu berarti bahwa martabat kemanusiaan itu 

                                                           
98 Ketetapan Sinode GPM No: 09/SND/36/2010 mengenai Tata Gereja GPM, 

bagian pembukaan. 
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sudah dipegang. Proklamasi yang kontekstual untuk 

meredefinisi pemahaman eklesiologinya. Sedangkan dalam 

rencana pengembangan pelayanan, pola pelibatan semua 

komponen jemaat telah menjadi mainstream dalam pelayanan 

gereja.  

Hal berikut yang mendapat penekanan adalah sifat 

komunal. Sebagai komunitas yang bersolidaritas, struktur 

gereja pun bukan hanya memiliki satu pola. Dalam 

perkembangan, GPM mengakui beberapa pola berkomunitas, 

antara lain pola kepemimpinan struktural-fungsional 

(presbiterial sinodal, analogi Tubuh Kristus), dan juga pola 

egalitarian (jemaat mula-mula). Hal ini sebenarnya telah 

menunjukkan keterbukaan terhadap pemanfaatan berbagai 

pola.  

Hal ketiga adalah pemahaman mengenai Tuhan yang 

dilandaskan pada pembacaan Alkitab dan teologi tertentu. Hal 

ini yang memperlihatkan keterikatan GPM dengan teologi 

tertentu. Kepentingannya adalah bahwa teologi yang perlu 

terbuka terhadap hidupnya teologi-teologi lain karena umat 

adalah primer source proses berteologi. Kepentingannya bagi 

Pendidikan Kristiani adalah apakah ia memberi kontribusi 

yang konstruktif ataukah sebaliknya, dan apakah Pendidikan 

Kristiani dan teologi terjadi proses kolaborasi yang positif.  

Dalam praktik Pembinaan Umat, terbagi atas, 4 

(empat) kelompok bina umat, yaitu Kelompok Bina Anak dan 

Remaja (Sekolah Minggu –Tunas Pekabaran Injil/SMTPI) 

dengan kategori usia 1-15 tahun, Kelompok Bina Pemuda 

(AMGPM) dengan kategori usia 16-45 tahun, Kelompok Bina 

Perempuan (Wadah Pelayanan Perempuan) dengan kategori 

usia 16 tahun ke atas (bagi yang sudah sidi) dan Kelompok 

Bina Laki-Laki (Wadah Pelayanan Laki-Laki) dengan kategori 

usia 16 tahun ke atas (bagi yang sudah sidi). Kelompok bina 

yang mulai terwadahi adalah Kelompok Bina Warga Gereja 
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Senior (Lanjut Usia). Berhubungan dengan pembinaan umat 

itu diupayakan pengembangan Pendidikan Formal Gereja 

(PFG) dan Pendidikan Teologi Warga Jemaat. Penguatan PFG 

merupakan salah satu isu utama terus disosialisasikan dan 

diimplementasikan. Dalam evaluasi pada beberapa klasis 

terlihat bahwa penyelenggaraan Pendidikan Formal Gereja 

(PFG) di jemaat-jemaat masih menunjukkan sejumlah 

permasalahan, berkaitan dengan belum meratanya 

pengelolaan administrasi dan manajemen SMTPI pada masing-

masing jemaat; rendahnya keterlibatan orang tua dalam 

pelaksanaan pembinaan PFG, belum meratanya kapasitas dan 

kualitas pengasuh (guru sekolah minggu) dalam pelaksanaan 

PFG; terbatasnya sarana-prasarana/alat peraga; terbatasnya 

modul dan model pembelajaran PFG berbasis multi media; 

penyelenggaraan PFG lewat aktifitas evaluasi secara berkala 

belum dilaksanakan secara maksimal, dll.99 

Dalam evaluasi di sebuah klasis di Kota Ambon 

terdapat data sebagai berikut:  

“Dari aspek input, ketersediaan jumlah pengasuh 
pada masing-masing jemaat relative tercukupi untuk 
mendukung pelayanan pada jenjang dan atau sub 
jenjang. Selain itu, variasi latar belakang pendidikan 
pengasuh (dominan berpendidikan SMA dan S1 
(bukan PAK) juga berpengaruh dalam kualitas proses 
pengasuhan sebagai bentuk implementatif dan 
terjemahan dari perangkat kurikulum dan buku Ajar. 
Kemampuan untuk merumuskan dan menggunakan 
metode pembelajaran di kelas SMTPI harus terus 
ditingkatkan dari waktu ke waktu. Model-model 
pembimbingan yang diterapkan saat ini belum 
menjawab dinamika kebutuhan pengasuhan bagi 
anak dan remaja. Sejalan dengan hal tersebut 
pengembangan model pembelajaran berbasis 

                                                           
99 Rencana Strategis Klasis Kota Ambon tahun 2016-2020, 35-36. 
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teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi 
adalah kebutuhan yang tidak dapat dihindari.100” 

Sejalan dengan itu, pendidikan teologi warga gereja 

berkembang dengan tema teologi yang dirumuskan oleh 

jemaat-jemaat. Hal ini menjadi kekuatan komunitas untuk 

berteologi secara kontekstual.101 

 Penekanan GPM mengenai pendidikan adalah 

penguatan pemahaman teologi dan pengajaran gereja yang 

berhubungan dengan berbagai isu dalam konteksnya. Ini 

sebuah pendekatan yang umum dipakai oleh gereja-gereja dan 

masyarakat. Hal yang belum secara eksplisit dipahami sebagai 

pendidikan, yakni keseluruhan aktivitas/praktik bergereja 

multidimensi. Hal inilah yang perlu ditekankan.  

Dalam konsep dan praktiknya oleh GPM selama ini, 

Pendidikan Kristiani dihubungkan dengan pengajaran. Lalu, 

oleh karena itu, konsekuensinya adalah bahwa pada satu 

pihak, kelompok anak dan remaja menjadi sasaran 

pendidikan; dan pada pihak lain, bentuk dari pendidikan itu 

dominannya adalah “sekolah”. Dengan pendekatan ini, 

terdapat beberapa nama dominan sesuai dengan hasil 

adaptasi terhadap nama dominan yang diberikan oleh 

masyarakat Barat atau yang darinya tradisi Pendidikan 

Kristiani ditransmisi, yakni “sekolah, katekisasi”. Penerapan 

Pendidikan Kristiani di GPM masih dominan menggunakan 

nama “sekolah” yang diberi isi pengajaran Kristen.102 

Kurikulum yang dioperasikan juga adalah kurikulum sekolah 

yang mengembangkan teori-teori sekolah dari Barat.103 Di 

                                                           
100 Ibid., 36. 
101 Ibid., 37. 
102 Lih. Roem Topatimasang, Sekolah Itu Candu (Yogyakarta: Insist, 1998), 5-21.  
103 Untuk jangka waktu yang cukup lama, GPM menggunakan teori Tyler 

sehubungan dengan pemberlakuan teori itu dalam kurikulum sekolah-sekolah di 

Indonesia.  
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bawah nama “katekisasi”, kurikulum “sekolah” dominan diisi 

dengan penerusan pengajaran dasar-dasar Kekristenan.  

Bagian dari pendidikan di GPM yang dapat didialogkan 

adalah bahwa selama ini arah Pendidikan Kristiani yang 

kontekstual di GPM, khususnya bagi anak, remaja dan 

katekisasi adalah “berdasar pada Firman Allah, berakar pada 

gereja dan bersaksi dalam dunia.”104 Pola ini dapat bermakna 

pada aspek pencapaian pendidikan tertentu namun tidak bisa 

menjadi pola satu-satunya. Pendidikan Kristiani adalah 

praksis gereja yang meliputi seluruh aspek hidup bergereja. 

Maria Harris menyebutkan bahwa pengajaran, ibadah, 

pemberitaan, persekutuan dan pelayanan adalah Kurikulum 

Pendidikan Kristiani.105 

Dalam perkembangan terakhir, substansi dua model 

pendidikan ini telah mengalami transformasi. Namun, 

pendekatan Pendidikan Kristiani masih melekat dengan nama 

sekolah dan kurikulum sekolah. Selain itu, dalam kerangka 

pelayanan GPM 2016-2025, penguatan kapasitas umat, 

pelayan dan kelembagaan menjadi sentralnya, termasuk 

pengembangan teologi kontekstual.106 

Akibat pendekatan dominan itu, setidaknya terdapat 

beberapa hal yang tidak menjadi paradigma bergereja, yakni: 

1. Dalam perencanaan dan evaluasi pelayanan gereja, 

pendidikan akan dilihat dalam prosentase yang tidak 

signifikan sekalipun dalam kenyataannya banyak sekali 

porsi pendidikan yang dilakukan oleh gereja. Bandingkan 

                                                           
104 Tata Pelayanan Anak, Remaja dan Katekisasi Gereja Protestan Maluku 2010-

2015, Bab III pasal 7, 3.  
105 Maria Harris, Fashion Me a People: Curriculum in the Church (Louisville: 

Westminster John Knox Press 1989), 78.  
106 PIP/RIPP GPM Bab III Pengembangan Pelayanan Jangka Panjang GPM tahun 

2016-2025. 
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data dari perencanaan “Penguatan Umat” dalam RIPP/PIP 

GPM seperti di bawah ini107:  

 

Gambar 22. Diagram persentase kegiatan pada pilar umat. 

 

2. Praktik gereja lainnya yang berjalan dalam tujuan, proses 

dan dasar Pendidikan Kristiani, tidak dimaknai sungguh-

sungguh sebagai Pendidikan Kristiani. Padahal semua 

akta berpikir, bersikap, bertindak adalah akta pendidikan, 

baik mendidik dirinya sendiri maupun pendidikan 

bersama orang lain. Hal ini merugikan dalam proses 

pemahaman, pemaknaan, monitoring, evaluasi dan 

pengembangan selanjutnya. 

3. Gereja memberlakukan standar ganda bagi pemaknaan 

Pendidikan Kristiani oleh gereja, yang merancukan 

pemahaman mengenai Pendidikan Kristiani dan evaluasi 

diri gereja. 

4. Salah satu butir dari Catur Panggilan Gereja (GPM) 

menyebutkan tentang panggilan pendidikan. Namun, 

                                                           
107 PIP/RIPP GPM, Bab V., bagian 5.1.2. Penguatan Umat, 4.  
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pemahaman bahwa gereja adalah komunitas dan institusi 

pendidikan masih belum dijadikan perspektif yang kuat.  

Bagi penulis, paradigma gereja yang perlu diperkuat adalah 

melihat dirinya sebagai komunitas pendidikan yang 

memberlakukan ajaran gereja; bukan hanya formulasi 

pandangan dalam kerangka menjaga identitas Kristiani 

semata atau hanya sebagai substansi tradisi yang ditransmisi 

kepada pihak lain. Paradigma itu mesti mencerminkan seluruh 

dimensi dan proses bergereja. Seluruh proses bergereja 

adalah ajaran gereja itu sendiri; atau apa yang gereja mau 

ajarkan kepada umatnya dan masyarakatnya (teologi, praktik 

bergereja, misi gereja, dll). Ajaran gereja semacam itu pada 

gilirannya tidak hanya dikungkung di dalam gereja tapi secara 

paralel mengajak jemaat belajar dari dan bersama masyarakat, 

serta merefleksikannya di gereja bagi masyarakat. Semua akta 

berpikir, bersikap, bertindak adalah akta pendidikan, baik 

mendidik dirinya sendiri maupun dalam pendidikan bersama 

orang lain. Ini adalah titik berangkat Pendidikan Kristiani. 

Kesadaran kemanusiaan dan relasi kemanusiaan menjadi 

referensi penting bagi pengembangan Pendidikan Kristiani. 

Dalam hal ini model pendidikan Patita memberi sumbangan 

untuk melihat praktik hidup sebagai praktik pendidikan sejati.  


