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UCAPAN TERIMAKASIH 
 

Kehadiran buku ini boleh dikatakan spontan 
dan prosesnya “kilat khusus”. Setelah mendampingi proses 
rekonsiliasi Gereja Methodist Indonesia (GMI) Wilayah I 
dengan Konferensi  Tahunan (Wilayah) Sementara (KTS 
atau KTWS) bulan Juni 2013 lalu di Parapat, saya terdorong 
untuk menerbitkan kumpulan tulisan saya tentang GMI, 
yang memang sebagian sudah ada di file computer saya, 
yang terdiri dari ceramah-ceramah dan artikel-artikel surat 
kabar yang pernah saya tulis sekitar delapan tahun 
terakhir. Tetapi kebanyakan dari topik dalam buku ini 
masih sangat segar(fresh from the oven), karena baru saya 
tulis dalam beberapa minggu terakhir (Juli 2013). Faktor 
pendorong berikut adalah diskusi melalui media sosial 
(milis GMI Wilayah II) yang cukup hangat tentang topik-
topik tertentu, yang sebagain menjadi judul tulisan saya, 
yang hampir semuanya sudah saya posting di media sosial 
itu. Peserta media sosial yang menggelitik saya untuk 
menulis artikel-artikel ini, antara lain adalah: Ferry Sirait, 
Irwan Kesuma, Darwin Pangaribuan, Freedie Chandra, 
Victor Pohan, Pandu Bone, Y.T. Sagala, Jonsen Sembiring, 
Freddie Chandra, Jones Nainggolan, Ezra Simorangkir, 
Kuruna, dll.1Mereka adalah teman diskusi yang kreatif. 
Kepada mereka saya ucapkan terimakasih.   
          Ucapan terimakasih juga tujukan kepada Bapak 
Ibrahim Siddik dan Pdt. Paulus Subyanto, STh., yang 
mengupayakan sponsor dana sehingga buku ini bisa terbit. 
Sesuai kebijakan Badan Penerbit Kristen (BPK) – Gunung 
Mulia, tanpa adanya sponsor dana, penerbit Kristen ini 
tidak berkenan menerbitkan buku yang hanya menyangkut 
satu gereja, seperti halnya buku ini, karena buku seperti ini 
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 Mohon maaf kalau ada penulisan nama yang 

kurang akurat. Dan masih banyak nama-nama yang 
tidak mungkin saya sebutkan semuanya di sini.  
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kurang dapat dipasarkan secara umum. Karena itu saya 
juga berterimakaksih kepada BPK Gunung Mulia, yang 
bersedia menerbitkan buku ini.  
         Buku ini lahir, berbarengan dengan kelahiran cucu 
kami yang ke-7, dari putri kami yang keempat (Rahel 
Daulay), yang kami beri nama: Hatadame Simanjuntak. 
Dalam bahasa Batak “Hatadame” mempunyai arti 
“pembawa damai”, sebagaimana pepatah Batak berkata: 
“Metmet bulung ni jior, metmetan bulung ni bane-bane; 
Denggan parhata tigor dengganan par-HATADAME”.  
Maksudnya, upaya menegakkan kebenaran, displin, aturan 
dalam Gereja adalah pekerjaan yang sangat baik; tetapi 
yang lebih baik dari itu adalah upaya membawa damai. 
Karena itu buku ini saya  hadiahkan kepada cucu saya itu, 
dengan doa kiranya di masa depan dia menjadi seorang 
“pembawa damai”.  
 
Jakarta, 3 Agustus 2013.  
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PENDAHULUAN 

 
Gereja Methodist lahir di Inggris buah 

kebangunan rohani yang digerakkan John Wesley dan 
adiknya Charles Wesley pada abad ke-18. Tetapi 
perkembangan Gereja Methodist paling cepat adalah di 
daerah bekas koloni Inggris, yakni Amerika Serikat.  
Beberapa tahun yang lalu, sebagai Sekretaris Umum PGI, 
saya mengahadiri sebuah pertemuan dengan mitra-mitra 
PGI di Washington DC,  Amerika. Pertemuan diadakan 
disebuah gedung yang bernama Methodist Building, nama 
yang ditulis besar-besar di depan bangunan itu. Di dalam 
bangunan ini berkantor hampir seluruh “Biro Gereja dan 
Masyarakat” (Church and Society Desk) – namanya bisa 
berbeda-beda – dari hampir semua denominasi Gereja di 
Amerika: Methodist, Lutheran, Presbiterian, Katolik, 
Mennonite, Baptis, termasuk kantor “Kerjasama lintas 
agama” (Interfaith cooperation). Bangunan ini terletak di 
antara tiga bangunan kantor terpenting di Amerika 
(mungkin juga di dunia), yaitu Gedung Putih (White House), 
Gedung Kongres (Capitol Hill), dan Gedung Makamah 
Agung (Supreme Court). Seorang staf Keuskupan Katolik di 
Washington DCmenjelaskan bahwa seratus tahun yang lalu 
hampir separoh anggota Kongres Amerika adalah orang 
Methodist. Barangkali, karena pengaruh merekalah Gereja 
Methodist dapat memperoleh asset di tengah bangunan-
bangunan raksasa di Amerika. Tidak jauh dari Gedung 
Putih terdapat pula sebuah Gereja Methodist yaitu Foundry 
United Methodist Church, yang biasa disebut “Gereja 
Gedung Putih”, karena di jemaat inilah sebagian besar 
pejabat dan staf Gedung Putih beribadah setiap Hari 
Minggu. Sebagian besar pejabat tinggi Gedung Putih dari 
dulu hingga sekarang adalah orang Methodist: George W. 
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Bush, Hillary Clinton, Al Gore, Dick Cheney, dll. dalah 
orang-orang Methodist.2 
Gereja Methodist adalah sebuah denominasi Protestan yang 
jumlah anggotanya paling besar di dunia, sekitar 80 juta. 
Amerika adalah negara di mana Methodisme berkembang 
paling cepat dan orang Methodist paling banyak. Dari 
Amerikalah (tanpa melupakan misi Methodist Inggris) 
pekerjaan misi Methodist berkembang ke seluruh dunia 
sejak awal abad ke-19, termasuk ke Indonesia. 
          Gereja Methodist Indonesia (GMI)  lahir dari buah 
pekerjaan misi Methodist dari Amerika sejak tahun 1905. 
Selama hampir 110 tahun GMI telah mengalami pasang 
surut dalam menjalankan tugas dan panggilannya di 
Nusantara. Peristiwa yang paling traumatik yang pernah 
dialami GMI3 adalah keputusan Badan Misi Methodist yang 
berkantor pusat di New York, tahun 1928, untuk menutup 
semua pekerjaan Methodist di Jawa dan Kalimantan, yang 
terdiri dari sejumlah jemaat, beberapa sekolah, rumah sakit, 

                                                           
22

 Saya menceritakan ini, bukan supaya kita warga 
GMI menjadi “bangga” apalagi “sombong”, tetapi 
agar kita melihat bagaimana Tuhan memberkati 
pekerjaan  para perintis Methodist mula-mula di 
Amerika, yang tidak mengenal lelah untuk 
memenangkan jiwa. Banyak pionir Methodist yang 
terpaksa “mati muda”, karena tidak ada Rumah 
Sakit dan tidak cukup biaya hidup. Dan banyak di 
antara mereka yang tidak menikah (selibat seperti 
Katolik) – termasuk Francis Asbury, Bishop pertama 
-- karena  komitmen yang sangat besar terhadap 
pelayanan, sehingga tidak cukup waktu membina 
keluarga.  
3
 GMI baru lahir sebagai Gereja otonom tahun 1964, 

tetapi dalam tulisan ini saya menggunakan GMI 
untuk menjelaskan perjalanannya dari awal hingga 
sekarang. 
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klinik dll. Dan, sejak tahun 1928, semua pekerjaan Misi 
Methodist dikonsentrasikan di Sumatera (Utara dan 
Selatan). Keputusan yang radikal ini terpaksa diambil 
karena krisis ekonomi dunia tahun 1920-an menyebabkan 
kas Badan Misi Methodist di Amerika mengalami defisit, 
sehingga tidak cukup dana untuk dikirim ke lapangan 
penginjilan, terutama belanja para misionaris. Akibatnya 
banyak misionaris dari Jawa, Kalimantan dan Sumatera 
terpaksakembali ke Amerika, karena tidak ada biaya hidup 
di Indonesia. Tetapi, jangan lupa, bahwa pekerjaan Misi 
Methodist di Jawa tidak gagal. Sebagian besar jemaat 
Methodist di Jawa tidak mau bergabung dengan Badan 
Zending Belanda (Netherland Mission Society) yang 
melahirkan GKI-Jabar dan Gereja Kristen Pasundan (GKP), 
sebagaimana rekomendasi Badan Misi Methodist. Ada dua 
jemaat Methodist yang besar kala itu, yaitu jemaat Mangga 
Besar, dan jemaat Ketapang, keduanya di Jakarta, yang 
tetap bertahan. Akhirnya jemaat-jemaat ini membentuk 
sebuah Sinode, yaitu Sinode Gereja Kristus (GK). Tahun 
2007, Sinode Gereja Kristus pecah menjadi dua Sinode, dan 
lahirlah Sinode Gereja Kristus Yesus (GKY) yang Kantor 
Pusatnya di Mangga Besar, Jakarta. Kedua Sinode ini 
adalah anggota PGI. 
        Buku ini berjudul “Episkopal-Koneksional: 
Revitalisasi Sistem Organisasi GMI”, terdiri dari 22 
artikel, yang awalnya ditulis untuk berbagai kebutuhan. 
Judul ini memerlukan sedikit penjelasan. Secara etimologis 
kata episkopal adalah kata sifat dari “episkopos” yang 
menunjuk kepada jabatan dalam jemaat mula-mula yang 
fungsinya adalah mengawasi pertumbuhan jemaat-jemaat 
itu, agar tidak diombang-ambingkan rupa-rupa mengajaran 
yang sangat banyak waku itu. Lambat laun kata episkopos 
diterjemahkan menjadi uskup atau bishop, yang tugasnya 
adalah menilik, mengawasi dan memelihara kehidupan 
jemaat-jemaat di seluruh kekaisaran Romawi pada periode 
gereja mula-mula. Kata Uskup atau bishop kemudian 
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digunakan untuk jabatan-jabatan tertentu di Gereja Katolik, 
kemudian di Gereja Anglikan, dan belakangn juga di 
sejumlah Gereja Protestan (kecuali Gereja-gereja Calvinis 
yang dari awal menentang jabatan Bishop).  
          Gereja Methodist di Inggris tempat kelahiran 
denominasi ini tidak mengenal jabatan Bishop, tetapi 
pemimpin Gereja Methodist di Inggris disebut sebagai 
Ketua (Presiden) Konferensi Tahunan saja. Tradisi 
kebishopan diciptakan oleh Gereja Methodist di Amerika, 
dan kemudian diwariskan ke berbagai negara tempat 
penginjilan Gereja Methodist Amerika, termasuk GMI. 
Tetapi Gereja Methodist Episkopal (Methodist Episcopal 
Church) di Amerika tidak meniru struktur jabatan Bishop 
yang ada Gereja Anglikan (yang di Amerika disebut Gereja 
Episkopal) yang mempunyai banyak bishop, tetapi di atas 
bishop dipilih lagi seorang Arch-Bishop, yang mempunyai 
kedudukan dan tahbisan lebih tinggi dari seorang Bishop 
(uskup). Bishop-bishop di Gereja Methodist (Amerika) 
mempunyai kedudukan yang sama, dan tidak ada Ach-
Bishop. Yang ada hanyalah Ketua Dewan Bishop, yang 
dipilih oleh Rapat Dewan Bishop untuk periode tertentu, 
yang tugasnya hanyalah menyangkut tugas manajemen 
dan administrasi Dewan Bishop, sesuai dengan tugas 
dewan Bishop yang sudah diatur dalam Buku Disiplin. 
Karena itu, Gereja Methodist Episkopal di Amerika disebut 
Gereja Methodist yang berbentuk Episkopal-Koneksional, 
tidak Episkopal-Papal, tidak juga Episkopal-Sinodal. 
Artinya seorang Bishop adalah penilik, pengawas dan 
pemelihara (bisa juga: pemimpin) Gereja Methodist di 
wilayah Konferensi Tahunan masing-masing, tetapi pada 
waktu yang sama Bishop dan Konferensi Tahunannya 
adalah bagian integral dari Dewan Bishop dan dari Gereja 
Methodist keseluruhan di Amerika (sekarang namanya: 
United Methodist Church).Jadi makna Episkopal-Koneksional 
adalah Gereja dipimpin oleh Bishop-bishop, yang satu sama 
lain terhubung (connected). Bishop yang satu terhubung 
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dengan Bishop yang lain. Konferensi Tahunan yang satu 
terhubung dengan Konferensi Tahunan yang lain. 
Konferensi Tahunan terhubung dengan Konferensi Distrik, 
Konferensi Resort dst.4 
Sebagian isi buku ini adalah bahan ceramah yang pernah 
disampaikan dalam berbagai forum di lingkungan GMI, 
baik dalam jemaat maupun dalam Konferensi Tahunan, 
seperti: “Alkitab di Tangan Kanan, Disiplin di Tangan Kiri”, 
“Homo Unius Libri”, “Kesempurnaan Kristen” dll.  Sebagian 
adalah tulisan-tilisan yang pernah dimuat dalam koran 
“Sinar Indonesia Baru” (Medan), sebagai refleksi penulis 
terhadap sejumlah peritiwa yang dialami GMI beberapa 
tahun terkahir. Sebagian lagi adalah tulisan-tulisan yang 
saya posting di milis GMI-Wilayah 2, sebagai bahan diskusi 
di “media sosial” menyangkut topik-topik hangat yang 
diperbincangkan, seperti masalah utusan ke Konferensi 
Agung, Konferensi Tahunan Sementara, Bishop dan Dewan 
Bishop, Badan Episkopal, Yayasan dll. 
Kumpulan tulisan ini bermaksud unuk menjelaskan seluk-
beluk Gereja Methodist Indonesia yang mewarisi tradisi 
Episkopal-Koneksional itu. Sejauhmana GMI memahami 
atau kurang memahami tradisi itu, mungkin bisa terlihat 
dari sebagian tulisan-tulisan dalam buku ini. Tulisan ini 
diawali dengan sebuah sejarah singkat tentang kelahiran 
dan perkembangan awal Gerakan (menjadi Gereja) 
Methodist di Inggris, dan kemudian mengembang ke 
Amerika. Dilanjutkan dengan sejarah singkat GMI, yang 
tahun depan (2014) akan merayakan ulang tahun ke-50 
otonominya, dan tahun 2015 akan merayakan 110 tahun 
kehadirannya di Indonesia.  
          Dari 22 topik yang dibahas dalam buku ini, masalah 
organisasi, disiplin dan sistem pemerintahan Gereja 

                                                           
4
 Uraian panjang lebat tentang ini lihat Jack. M. 

Tuel, The Orgaization of The United Methodist 
Church, (Nashville: Abingdon Press, 1995). 
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Methodist (GMI) mengambil porsi paling besar, karena 
masalah inilah yang agaknya lebih mendapat perhatian 
para pendeta dan aktifis warga GMI sekarang ini. Harus 
diakui, sistem pengorganisasian GMI yang kita lakukan 
sekarang ini adalah sebuah sistem yang diwariskan oleh 
Gereja Methodist Amerika. Ungkapan-ungkapan yang 
sangat familiar di kalangan warga GMI, seperti: Bishop, 
District Superintendent (DS), Konferensi Agung (General 
Conference), Konferensi Tahunan (Annual Conference), 
Konferensi Resort (Charge Conference), Lay-Leader (tdk 
diterjemahkan), Lay-Speaker (pengkotbah awam), BPLPJ  
yang diadopsi dari Board of Ordained Ministers(BOM) dll., 
adalah “made in America”. Sebagian dari topic-topik ini 
dibahas dalam buku ini.   
Kita sangat prihatin, bahwa dalam delapan tahun terakhir 
ini, GMI mengalami banyak konflik sampai terjadi 
perpecahan, terutama di Wilayah I (Sumatera bagian 
Utara), yang – puji Tuhan! – sudah memasuki tahap 
rekonsiliasi sejak Konferensi Tahunan bulan Juni yang lalu 
(Parapat), dan akan dituntaskan pada Konferensi Agung 
Oktober 2013. Menurut pendapat saya, sebagian besar akar 
konflik itu adalah disebabkan kurangnyapemahaman para 
pemangku kepentingan (stake holders) GMI mengenai “tata 
kelola” (governance) organisasi Gereja Methodist secara 
umum. Banyak klausul dan diktum dalam Buku Disiplin 
GMI yang tidak difahami substansinya, sejarahnya dan 
aplikasinya. Misalnya, tidak semua pemimpin dan pendeta 
(apalagi warga GMI) yang memahami apa tugas dan 
tanggung jawab Badan Pertimbangan Agung (Inggris: 
Judicial Council), yang dalam Buku Disiplin secara eksplisit 
tertulis tugas dan tanggung jawabnya.  
          Harapan saya, buku ini akan menambah wawasan 
dan menjadi penderahan bagi teman-teman pekerja GMI, 
termasuk warga GMI yang mencintai GMI dan yang turut 
melayani Tuhan melalui GMI. Sebagai kupulan tulisan, 
buku ini tidak bisa menjawab semua persoalan secara 
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komprehensip, dan juga di sana-sini tidak terelakkan 
terjadinya pengulangan. Saya sadar, bahwa masih banyak 
topik lain yang tidak kurang pentingnya untuk dibahas dan 
diperbincangkan dalam GMI, seperti topik “kependetaan” 
yang belakangan ramai dibicarakan secara di kalangan para 
pendeta dan calon pendeta GMI. Kalau tidak ada aral 
melintang, saya akan melanjutkan “misi pencerahan” ini 
dengan terus menulis tentang topik-topik penting lain, 
seperti kependetaan, Konferensi Resort, District 
Superintendent (DS), Konferensi Jemaat, Majelis Jemaat dll.  
Akhirnya, bagi mereka yang ingin mendalami ke-
Methodisan (sejarah, teologi dan Disiplin), pada bagian 
belakang buku ini saya membuat “Daftar Pustaka” tentang 
buku-buku ke-Methodisan, yang semuanya ada di 
perpustakaan pribadi saya, dan senantiasa terbuka untuk 
siapa saja.  
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METHODISME: GERAKAN MENJADI GEREJA5 
“Aku dan kesenangan sudah menjadi bagian yang terpisah. Aku 

bertekad untuk tetap sibuk sampai aku mati” (John Wesley) 
 

 
1. KONTEKS SOSIAL DAN KEROHANIAN INGGRIS 
ABAD KE-18 
Pada abad ke-18, Inggris khususnya, dan Eropa umumnya, 
mengalami paling sedikit tiga revolusi yang saling terkait.  
Pertama, revolusi ilmu pengetahuan dan teknologi. Sejak abad 
ke-17 telah muncul penemuan-penemuan baru dalam 
lapangan ilmu pengetahuan alam yang merontokkan 
konsep-konsep lama tentang alam semesta. Abad ke-18 
perkembangan ilmu pengetahuan alam semakin pesat 
sedemikian rupa, sehingga abad itu dinamai abad 
pencerahan (the age of reason). Dampaknya pada 
hidupkerohanian sangat besar, karena pada abad itu 
muncul faham baru yang dikenal dengan deisme (aliran 
yang mengakui adanya Tuhan, tetapi ia tidak bekerja lagi). 
Tokoh-tokohnya ialah F.A. Voltaire, J.J. Rousseau dsb. Juga 
atheisme (aliran yang menolak eksistensi Tuhan).  
     Kedua, revolusi industri. Sejak pertengah abad ke-18 roda 
Revolusi Industri di Inggris berputar sedemikian cepat, 
yang dalam waktu singkat mengubah wajah Inggris. Proses 
industrialisasi ini melhirkan banyak kota dan kawasan 
indistri baru, yang segera dibarengi dengan jaringan 
transportasi yang memadai. Para buruh tani dari desa 
mengalir ke kota-kota menjadi buruh pabrik. Terjadi 
ledakan penduduk karena tingkat kesehatan meningkat. 
Dari pertengahan hingga akhir abad ke-18 penduduk 
Inggris dan Wales meningkat dari 6 juta menjadi 9 juta, dan 
seabad kemudian meningkat menjadi 36 juta. London 
menjadi kota pertama berpenduduk terbesar dunia dengan 

                                                           
5
 Bahan pelajaran pada Sekolah Alkitab Malam, GMI 

Efrata, Palembang, tanggal 12-13 November 2010.  
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angka setengah juta pada akhir abad ke-18. Kaum  
bangsawan dan kapitalis bersenang-senang menikmati 
kemakmuran mereka, sementara kaum buruh berjuang 
mempertahankan hidup di tempat-tempat kumuh. 
Kesenjangan sosial sangat menganga. Akibatnya tingkat 
kriminal sangat tinggi dan penyakit merajalela, akibat 
kotornya lingkungan dan banyaknya pelacuran.         
Ketiga, revolusi kerohanian. Pada abad ke-18 Gereja Anglikan, 
yang merupakan Gereja Negara, tidak mampu menghadapi 
gelombang revolisi yang sedang terjadi, baik dalam bidang 
ilmu pengetahuan, maupun dalam bidang industri dengan 
segala implikasinya. Boleh dikatakan Gereja Anglikan pada 
masa itu mengambil sikap menyesuaikan diri dengan 
semangat zaman. Khotbah-khotbah kaum rohaniwan 
terpengaruh semangat rationalisme, kering dan tidak 
memberi kepusan spritual dan emosional. Lagi pula kaum 
rohaniwan lebih menyesuaikan diri dengan golongan atas 
yang kebanyakan mengikuti faham "deisme" yang acuh-
tak-acuh terhadap agama. Praktis golongan bawah yang 
jumlahnya mayoritas, tidak mendapat pelayanan 
kerohanian dari Gereja Anglikan.  
     Dalam  konteks sosial dan kerohanian seperti itulah lahir 
"revolusi kerohanian" yang biasa disebut gerakan 
kebangunan rohani (revival) di Inggris, pada abad ke-18, 
yang dimotori oleh John Wesley dan saudaranya Charles 
Wesley.  Gerakan kedua bersaudara ini dinamai gerakan 
Methodisme yang pada mulanya bermaksud hanya untuk 
membangunkan kerohanian dalam Gereja Anglikan. 
Kendati pada mulanya tidak ada motif untuk mendirikan 
gereja baru, namun pada akhirnya gerakan ini melahirkan 
sebuah gereja baru, yang bernama Gereja Methodist, yang 
merupakan sebuah denominasi protestan besar. 
Kita akan menjajaki secara singkat latar belakang, 
perkembangan dan ciri-ciri gerakan Methodisme itu.  
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2. JOHN DAN CHARLES WESLEY  
John Wesley lahir sebagai anak ke limebelas dari pasangan 
Samuel dan Susanna Wesley, tanggal 17 Juni 1703 di 
Epworth, Inggris,  sebuah desa (100 mil sebelah utara 
London), di tempat mana Samuel Wesley menjadi "rektor" 
(ketua jemaat, pendeta jemaat) sebuah Gereja Anglikan. 
Sebenarnya Samuel dan Susanna adalah produk dri 
kelompok “puritan” (dissenters) tetapi demi rumah dan gaji 
serta demi terpenuhinya kebutuhan pendeta di Epworth, 
mereka kembali bergabung dengan Gereja Anglikan. Tetapi 
pengaruh nilai-nilai moral gerakan Puritan sudah tertancap 
dalam di rumah tangga mereka, yang kemudian 
berpengaruh terhadap John dan Charles Wesley.  Pada 
tanggal 9 Februari 1709, ketika John Wesley berumur enam 
tahun, dia nyaris hangus bersama rumahnya, yang sengaja 
dibakar penduduk setempat karena Samuel Wesley tidak 
mampu membayar hutang-hutangnya. Sementara api 
sedang marak, Samuel Wesley memeriksa apakah semua 
anaknya sudah selamat. Ternyata John Wesley masih ada 
dalam rumah, terkepung si jago merah. Samuel Wesley 
tidak melihat kemungkinan lain untuk menyelamatkannya, 
lalu ia mengajak semua orang berdoa untuk menyerahkan 
roh anaknya kepada Tuhan. Tiba-tiba John Wesley muncul 
di jendela atas dan berteriak minta tolong. Beberapa orang 
langsung membentuk "tangga bahu-membahu" dan berhasil 
menyelamatkan John Wesley dari amukan api. Karena John 
Wesley luput secara dramatis dari amukan api, maka dia 
digelari ibunya "si putung yang tercabut dari api" (brand 
plucked form the burning), berdasarkan Amos 4:11. 
Pengalaman tersebut menyakinkan ibunya bahwa Allah  
mempunyai rencana khusus untuk John Wesley, sehingga 
Susanna  bersungguh-sungguh mendidik  anaknya yang 
satu ini.       
     Hingga berumur 11 tahun John Wesley dan saudara-
saudaranya menerima pendidikan dasar bukan di sekolah 
umum seperti halnya anak-anak Inggris lainnya, tetapi di 
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rumah. Susanna Wesley kuatir kalau anak-anaknya pergi ke 
sekolah umum akan terpengaruh kenakalan anak-anak 
yang merajalela pada waktu itu. Karena itu, Susanna 
Wesley, yang sangat berpengaruh pada pembentukan 
kerohanian John dan Charles Wesley, bertindak sebagai 
guru bagi anak-anaknya (home schooling). Kendati Susanna 
Wesley bukan orang berpendidikan tinggi, karena wanita 
tidak boleh masuk Universitas waktu itu, namun dengan 
belajar sendiri Susanna Wesley mampu membentuk dasar-
dasar intelektual dan kerohanian anak-anaknya. Filsafat 
pendidikan yang diterapkan kepada anak-anaknya ialah: 
"Agar dapat membentuk akal-budi anak-anak, langkah pertama 
yang harus dilakukan ialah menaklukkan kemauannya, dan 
menuntunnya untuk bersikap taat". Barulah pada tahun 1714 
John Wesley memasuki pendidikan menengah enam tahun, 
sebagai persiapan memasuki perguruan tinggi (Universitas) 
di Charterhouse Latin School, di London. 
     Tahun 1720, John Wesley menyelesaikan pendidikan 
menengahnya dan langsung melanjutkan studi pada Christ 
Church (College), sebuah departemen yang terbesar dan 
terbaik di Universitas  Oxford. Tahun 1724 dia mendapat 
gelar Bachelor of Arts (BA) dan tahun 1727 memperoleh 
gelar Master of Arts (MA). Untuk sementara dia kembali ke 
Epworth membantu ayahnya melayani jemaat. Tahun 1728, 
John Wesley ditahbiskan menjadi pendeta Anglikan oleh 
Bishop Potter. Karena John Wesley adalah seorang 
mahasiswa yang cerdas, pada tahun 1729 Universitas 
Oxford mengangkat dia menjadi dosen tetap untuk tingkat 
undergraduate di Oxford. Di sanalah dia menjadi dosen 
selama enam tahun, sebelum dia meninggalkan Universitas 
itu tahun 1735 untuk menjadi misionari ke Georgia, 
Amerika Utara. 
     Charles Wesley (adik John Wesley) lahir tanggal 18 
Desember 1707, sebagai anak kedelapan belas. Dia juga 
menerima pendidikan di sekolah yang sama dengan 
abangnya. Dia ditahbiskan menjadi pendeta tahun 1735. 
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Charles Wesley terkenal karena bakatnya dalam bidang 
musik dan pencipta lagu-lagu rohani, yang menjadi sarana 
penting dalam mengobarkan semangat kebangunan rohani. 
Menurut tradisi, dia mangarang sekitar 6500 nyanyian dan 
sekitar 65 buah terdapat dalam buku Methodist Hymnal. 
 
3. LAHIRNYA METHODISME    
John Wesley selalu merujuk kepada tiga peristiwa penting  
yang dia anggap sebagai kelahiran Methodisme. Pertama, 
di Oxford tahun 1729, dalam sebuah persekutuan yang 
dinamai Holy Club. Kedua, di Savannah tahun 1736, ketika 
dia menjadi misionari di sana. Dan ketiga, di Aldersgate 
tahun 1738 ketika dia mengalami kelahiran baru. Ketiga 
peristiwa tersebut mempunyai benang merah pergumulan 
kerohanian John Wesley dalam rangka mencari keselamaa-
tan, hidup suci dan damai sejahtera dalam kehidupan yang 
sebenarnya seudah dimulai sejak masa kanak-kanak di 
rumahnya  ketika dia dilatih ibunya hidup berdidisiplin 
ketat. Di bawah ini kita akan menjajaki masing-masing 
peristiwa itu. 
 
a. Mahaguru di Oxford 
Waktu John Wesley kembali ke Oxford menjadi tenaga 
pengajar tahun 1729, di sana dia menemukan sebuah 
persekutuan (kelompok) yang didirikan oleh Charles 
Wesley bersama-sama dengan beberapa orang mahasiswa 
di Oxford seperti George Whitefield, William Morgan, Bob 
Kirkham. Jumlah anggota kelompok ini tidak pernah lebih 
dari 29 orang, hingga kelompok ini bubar tahun 1737, 
setelah para anggotanya meninggalkan kampus karenan 
sudah tamat. John Wesley (yang berstatus sebagai dosen 
muda yang baru 26 tahun) segera menggabungkan diri 
dengan persekutuan tersebut, dan dipercaya sebagai 
pimpinannya. Kelompok tersebut dibentuk sebagai reaksi 
terhadap kegersangan rohani para mahasiswa dan 
mahaguru yang melanda Universitar Oxford, sebagai 
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dampak dari semangat pencerahan yang sedang merajela. 
Tujuan utama kelompok ini adalah memelihara kerohanian 
para anggotnya agar mereka tidak ikut terlantar oleh roh 
zaman, yang mengabaikan kehidupan rohani. Di dalam dan 
melalui kelompok ini mereka melakukan berbagai kegiatan 
dengan berbagai metode: Pendalaman Alkitab secara 
teratur, mengikuti perjamuan Kudus secara teratur, puasa 
dua kali seminggu, dan saling memeriksa kemajuan rohani 
masing-masing. Mereka juga melakukan kegiatan sosial 
seperti mengunjungi narapidana di penjara dan membesuk 
orang-orang sakit di rumah sakit. Mereka mempraktekkan 
disiplin hidup secara ketat. Cara hidup mereka dalam 
kampus yang sedang ditulari semanagat rasionalisme itu 
tentu menjadi perhatian para warga kampus. Bermacam-
macam kritik dilontarkan kepada maereka, serta berbagai 
nama julukan diberikan. Kutu Alkitab (Bible Moth), 
Perkumpulan Orang-orang Kudus (The Holy Club),  dan 
Tukang Methode (Methodists) adalah gelar-gelar yang 
diberikan kepada anggotanya. Tetapi nama yang menjadi 
populer bahkan menjadi nama turunan bagi kelompok ini 
dan bagi pengikut-pengikutnya ialah Methodist.  
     Sekalipun John Wesley tidak berhasil menemukan 
kehausan dan keselamatan jiwanya lewat kelompok 
Methodist di Oxford ini, namun kerihanian John Wesley 
telah mengalami tempahan khusus sebagai persiapan untuk 
penggilannya kelak. John Wesley selalu mengacu 
pengalamannya di Oxford ini sebagai kelhiran pertama dari 
gerakan Methodisme.  
 
b. Misionari ke Savannah, Georgia 
Masih dalam rangka berikhtiar menjadi orang benar di 
hadapan Allah, John Wesley menerima sebuah tawaran 
dari James Oglethrope,  pemimpin (gubernur) koloni 
Georgia, untuk menjadi misionari ke Savannah dengan niat 
utama menginjili orang Indian, sekaligus melayani para 
kolonis (imigran Eropa ke Amerika) di Georgia. Pada 
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tanggal 21 Oktober 1735 John Wesley bersama adiknya 
Charles Wesley(yang telah diangkat menjadi sekretaris 
Oglethrope) berangkat menuju Amerika Utara dengan 
menumpangkan kapal Simmonds. Dalam pelayaran yang 
memakan waktu dua bulan, melalui lautan Atlantik, dia 
bertemu dengan serombingan (duapuluh enam orang 
termasuk anak-anak) rombongan misionaris Moravia. yang 
hendak menginjili ke Amerika Utara. Orang Moravia, yang 
kemudian melahirkan Gereja Moravia, adalah buah 
gerakan Zinzendorf di Jerman yang kemudian merupakan 
awal gerakan Pietisme di Eropa. Gerakan Pietisme di Eropa 
berpengaruh terhadap gerakan zending (Pekabaran Inil) 
dunia pada abad ke-19. 
John Wesley sangat terkesan menyaksikan kesalehan, 
kekuatan iman dan sukacita mereka, yang tidak dimiliki 
sama sekali oleh John Welsey. Ketika kapal mereka 
dihantam badai, hampir tenggelam, John Wesley serta 
penumpang lainnya sangat ketakutan bahkan sudah 
kehilangan pengharapan. Dia menyadari bahwa dia belum 
siap menghadap penciptanya. Tetapi orang-orang Moravia 
justru bernyanyi tanpa rasa takut, yang membuat John 
Wesley malu, karena ia  menyadari iamnnya yang lemah. 
Setelah mereka tiba di Amerika, dia berjumpa dengan 
Spangenberg, seorang pemimpin Moravia yang menjemput 
teman-temannya di pelabuhan. Spangenberg bertanya 
kepada John Wesley: "Apakah anda mengenal Yesus Kristus"? 
John Wesley menjawab: "Saya tahu, dia adalah Juruselamat 
dunia". "Benar, tetapi apakah anda yakin bahwa dia telah 
menyelamatkan anda?"  tanya Spangenberg lagi. Jawab John 
Wesley: "Saya tahu, bahwa dia telah mati untuk saya." Di 
kemudian hari John Wesley mengakui bahwa jawabannya 
itu sama sekali tidak bermakna, hanya basa-basi. Lewat 
pengalaman ini John Wesley mulai belajar tentang arti dan 
makna kepastian keselamatan (assurance) yang kemudian 
menjadi salah satu ajarannya yang menonjol. 
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     Selama di Georgia, John Wesley bekerja keras melayani 
para kolonis dengan mepraktekkan disiplin ketat seperti 
dia praktekkan di Holy Club, Oxford. John Wesley, antara 
lain, membentuk persekutuan (society) penelahaan Alkitab  
dan melakukan percakapan tentang iman (kesaksian). 
Tetapi cara-cara seperti itu tidak dapat diterima oleh para 
kolonis yang sedang bertarung menyesuaikan diri dengan 
dunia baru, yang mempunyai lingkungan yang keras dan 
menakutkan. Yang paling mengecewakannya adalah 
pengalaman dengan orang-orang Indian. Tadinya dia 
berharap bahwa orang-orang Indian itu akan menyambut 
Injil lugu, seperti anak kecil. Kenyataannya, menurut John 
Wesley, mereka adalah rakus, pencuri, pembohong, 
pembunuh dan tidak ada minat sama sekali terhadap Injil. 
Sesudah hampir dua tahun sebagai missionari di Savanah, 
John Wesley merasa gagal, sehingga dia memutuskan 
pulang ke London. Tanggal 22 Desember 1737, dia pulang 
sebagai orang yang frustasi. Dalam catatan hariannya dia 
mencatat pengalaman tersebut: "I shook of the dust of my feet, 
and left Georgia, after having preached the gospel there not as I 
ought but as I was able one year and nearly nine months”. 
Motivasi pertama dan utama John Wesley menerima 
panggilan sebagai missionari ke Georgia adalah keinginan 
mencari keselamatan sendiri dengan kekuatan dan usaha 
sendiri, tetapi sia-sia, karena dia belum memiliki iman dan 
kedamaian seperti yang dimiliki orang-orang Moravia yang 
sangat berkesan di hatinya. Oleh sebab itulah dia 
menyatakan rasa kecewanya tersebut dalam catatan 
hariannya: "I who went to America to convert the Indians have 
never myself been converted to God." Kesan tersebut 
dikemudian hari dia ragukan dengan membuat catatan 
pinggir pada buku hariannya : "I doubt this". Karena 
sekalipun dia merasa gagal, kenyataannya dia telah 
meninggalkan kesan yang mendalam di hati orang Indian 
dan para kolonis, yang merupakan cikal bakal Gereja 
Methodist di Amerika. Dalam catatan harian George 
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Whitefield, yang mengunjungi George beberapa tahun 
kemudian, dalam rangka Great Awakening di Amerika, ia 
memuji pekerjaan John Wesley di Amerika. 
     Dengan pengalamannya di Georgia itu, John Wesley 
mendapat tempahan lanjutan atas kerohiannya. Dan yang 
paling berharga dan berpengaruh dari pengalaman tersebut 
adalah perjumpaannya dengan orang Moravia, yang 
menuntun perjalan rohaninya menuju kelahiran baru dan 
kepastian keselamatan yang akan dialaminya kemudian di 
Aldersgate. Pengalaman di Georgia ini, kemudian, diacu 
John Wesley sebagai kelahiran kedua dari gerakan 
Methodisme. 
 
c. Fetter Lane Society, London 
John Wesley tiba di London pada tanggal 3 Pebruari 1738 
sebagai pendeta frustasi yang kembali dari medan 
pelayannya di Savannah, Georgia dengan sia-sia. Bulan-
bulan berikutnya adala saat-asaat genting dalam 
pergumulaan kerohanian John Wesley. Dia gelisah, ragu-
ragu dan tidak memperoleh kedamaian. Sementara itu, 
pengalamannya dengan orang Moravia dalam perjalanan 
ke Savannah terus terbayang-bayang dalam pikirannya. Dia 
merindukan kedamain dan kepastian keselamatan seperti 
yang mereka meiliki. Lalu dia menemui orang-orang 
Moravia yang ada di London, untuk dapat lebih banyak 
belajar dari mereka. Bulan Maret 1738, dia berjumpa 
dengan Peter Boehler, seorang pemimpin Moravia yang 
singgah di London sebelum berangkat ke Amerika. 
Percapannya dengan Boehler menyadarkannya John 
Wesley bahwa persoalan John Wesley bukan masalah iman 
yang lemah. Tidak memiliki iman yang menyelamatkan, 
adalah persoalan pokok John Wesley. Ketika dia 
menanyakan Boelher apakah dia harus berhenti 
berkhotbah, sebab dia sendiri belum beriman, Boelher 
berkata: "Berkhotbahlah tentang iman sampai engkau memil-
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ikinya, lalu karena engkau sudah memilikinya, engkau akan 
mengkhotbhakan iman itu".  
     Pada tanggal 1 Mei 1738, Peter Bohler dan John Wesley 
membentuk sebuah perkumpulan doa (society) di Fetter 
Lane, London. Anggota kelompok ini bersekutu setiap hari 
Rabu untuk berdoa dan saling menasehati dalam iman. 
John Wesley kemudian mengatakan bahwa dalam 
persekutuan inilah kelahiran ketiga dari gerakan 
Methodisme. 
 
4. PERTOBATAN JOHN WESLEY 
Klimaks pergumulan rohani John Wesley adalah pada 
tanggal 24 Mei 1738, ketika dia mengikuti persekutuan doa 
(semaca Kebaktain rumah tangga). Perlu dicatat pada 
waktu itu, di Inggris banyak tumbuh persekutuan doa 
untuk mencari kepuasan rohani. Sebab dalam kebaktian di 
Gereja Anglikan mereka tidak memperolehnya. Pada saat 
itu ada sekitar 40 buah persekutuan doa di London. Ke 
salah satu persekutuan doa itulah John Wesley pergi, yaitu  
di Jalan Aldersgate, London. Dalam kebaktian itulah 
seorang membacakan kata pendahuluan tafsiran surat 
Roma yang di tulis Marthin Luther. Karena dalam 
kumpulan itu tidak ada pendeta yang berkhotbah, dan 
hanya pendeta yang boleh berkhotbah. Pengalam ini dicatat 
John Wesley dalam buku hariannya demikian: 
 
"Ketika ia(Martin Luther)  sedang mengambarkan perubahan 
yang dikerjakan dalam hati manusia melalui kepercayaan kepada 
Kristus, hati saya merasa hangat secara luar biasa ("I felt my 
heart strangely warmed"). Saya merasa bahwa saya sungguh-
sungguh percaya kepada Kristus, hanya Kristus saja, untuk 
keselamatan; dan kepastian diberikan kepada saya bahwa bahkan 
dosa-dosa sayapun Kristus hapuskan, dan Ialah yang 
menyelamatkan dari hukum dosa dan maut".  
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     Peristiwa bersejarah inilah titik balik kehidupan John 
Wesley, saat mana dia mengalami kelahiran baru. Sejak itu 
seluruh kepribadiaannya berubah. Dia menemukan bahwa 
keselamatan bukan atas usaha manusia, tetapi semata-mata 
oleh anugerah Allah. Tiga hari sebelumnya (21 Mei 1738) 
Charles Wesley, yang telah lebih dahulu pulang ke London, 
telah mengalami kelahiran baru. Juga kelahiran baru 
Charles ini adalah atas pengaruh orang-orang Moravia. 
Demikain juga teman-temannya yang lain seperti George 
Whitefield, telah mengalami kelahiran baru sebelum John 
Wesley mengalaminya. Setelah melalui proses pergumulan 
yang panjang, para alumni Oxford telah siap menjadi obor 
Allah mengadakan revival di Inggris.  
 
5. GERAKAN REVIVAL DI INGGRIS  
a. Berkhotbah di Lapangan Terbuka 
Delapanbelas hari setelah pengalaman Aldersgate, John 
Wesley berkhotbah di Universitas Oxford, dengan tema 
"keselamatan oleh iman". Dalam khotbah ini, John Wesley 
tidak memberikan doktrin atau pemikiran yang baru. Yang 
baru hanyalah semangatnya. Kotbah John Wesley ini tidak 
mendapat sambuatan dari para dosen dan warga Oxford. 
Mereka menganggap bahwa keselamatan daapt diperoleh 
lewat pengetahuan tanpa melalui iman. Melihat dinginya 
sambutan koleganya di Oxford, maka dia memutuskan 
untuk pergi ke Jerman, pusat Moravia, untuk 
memperdalam pengetahuannya dan pemahamnya tentang 
apa dan bagaimana iman yang menyelamatkan, serta 
memantapkan keyakinannya atas jalan yang sedang 
ditempuhnya. Di Moravia, John Wesley terkesan 
menyaksikan intimnya persekutuan kelompok ini, ibarat 
persekutuan Kristen pada gereja mula-mula. Sempat dia 
merasa tergoda untuk menetap di sana. Tapi akhirnya dia 
memutuskan harus kembali ke Inggris dengan tekad ingin 
membaharui kerohanian bangsanya. Dia kembali London 
September 1738 setelah beberapa bulan di Jerman.  
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     Waktu itu John dan Charles Wesley serta George 
Whitefield masih di izinkan berkhotbah di gereja-gereja 
Inggris, sebab mereka adalah pendeta Anglikan. Tetapi 
melihat cara-cara mereka berkhotbah yang penuh dengan 
entusiasme (bersemangat dan emosional), serta doktrin-
doktrin yang mereka tekankan, maka para pendeta 
Anglikan benci dan tidak mengizinkan mereka lagi 
berkhotbah di mimbar-mimbar Anglikan. Tempat yang 
terbuka bagi John dan Charles Wesley berkhotbah hanya di 
penjara dan persekutuan-persekutuan doa yang menjamur 
di Inggris. Itu berarti mereka hanya mampu menjangkau 
sejumlah kecil masyarakat Inggris. George Whitefield, 
seorang pengkhotbah ulung pada saat itu, mampu 
memecahkan masalah ketertutupan gereja-gereja itu buat 
mereka, dengan  mengadakan kebaktian umum di 
lapangan terbuka. Semula, ketika Whitefield mengajak John 
Wesley untuk mengikuti jejaknya, John Wesley menolak. 
Tradisi Gereja Anglikan yang tidak mengenal kebaktian di 
luar gedung gereja yang resmi menjadi alasan. Tetapi 
kemudian, karena  perlawanan dari pihak pemimpina 
gereja Anglikan semakin gencar, maka dengan terpaksa 
John Wesley melakukan kebaktian terbuka. Tanggal 2 April 
1739, untuk pertama kali, John Wesley berkhotbah di luar 
gedung gereja di Bristol, sebuah kota industri yang 
penduduknya padat, terutama para buruh tambang. 
Kebaktian itu dihadiri sekitar 3000 orang. John Wesley 
mengambil tindakan ini setelah memeriksa dalam Alkitab 
bahwa Tuhan Yesus juga pernah berkhotbah di lapangan 
terbuta (bukit). Kemudian dia menyadari bahwa langkah 
itu merupakan jalan praktis, sehingga dia bisa menjangkau 
lebih banyak orang,  yaitu para buruh industri yang tidak 
pernah ke gereja dan berada di luar jangkauan gereja 
Anglikan. Tambahan pula ribuan manusia tidak mungkin 
tertampung dalam sebuah gedung gereja.  Sejak saat itu 
John Wesley, Charles Wesley dan George Whitefield 
mengadakan kebaktian-kebaktian di lapangan terbuka di 
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hampir semua kota di Inggris dihadiri puluhan ribu 
manusia, dan itulah awal dari sebuah gerakan revival 
(kebangunan rohani). 
 
b. Lahirnya Persekutuan Methodist (United Society) 
John Wesley tidak pernah bermaksud mendirikan sebuah 
gereja baru di Inggris. Walaupun John Wesley mendapat 
tekanan dari para pengikutnya agar memisahkan diri dari 
Gereja Anglikan, dia selalu menolak. Dia mengingat para 
pengikutnya bahwa perpecahan dalam gereja bukan saja 
dosa, tetapi juga akan menghambat kepada kedewasaan 
iman. Hanya jika gereja membawa umatnya melawan 
Alkitab, perpecahan dapat ditolerir. Maka itulah, hingga 
akhir hidupnya John Wesley tetap seorang pendeta 
Anglikan.  Namun demikian, sesuai dengan tuntutan 
situasi, akibat khotbah-khotbah revival Methodist, semakin 
lama semakin banyak orang yang bertobat. Dan mereka ini 
selain tidak mau menggabungkan diri lagi dengan Gereja 
Anglikan yang sedang suam-suam itu.Pihak Gereja 
Anglikan jiga tidak bersahabat dengan mereka. Dalam 
situasi demikian, John Wesley tidak mungkin membiarkan 
para petobat baru terlantar, seperti domba tak bergembala. 
Ia sadar bahwa kalau mereka tidak digembalakan (dirawat) 
mereka bisa jatuh dan kembali kepada hidup yang lama. 
Karena itulah sejak akhir tahun 1739 ia mengorganisir 
mereka ke dalam persekutuan-persekutuan (societies) 
seperti yang banyak terdapat di Inggris pada waktu itu, 
dengan catatan bahwa mereka yang tergabung dalam 
persekutuan seperti ini tetap menjadi anggota Gereja 
Anglikan. Maka di mana-mana lahirlah persekutuan-
persekutuan Methodist, misalnya  di  London, dan  Bristol, 
Kingswood. Mereka dinamakan John Wesley United Society 
atau the people called Methodists. Pemberian nama ini 
mengandung konotasi bahwa semua yang mengikut 
gerakan Methodist yang dipimpin John Wesley ini berada 
dalam satu kesatuan dan terkait (connected) kepada John 
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Wesley. Dari kata inilah kemudian datang istilah 
“connectional” yaitu salah satu ciri struktur organisasi 
Gereja Methodist.  Hal itu membedakan mereka dengan 
persekutuan-persekutuan agama yang pada zaman itu 
banyak terdapat di London. Karena umat Methodist itu 
tidak mungkin mengadakan kebaktian di luar gedung 
terus-menerus, maka pada tanggal 12 Mei 1739, sebuah 
kapel didirikan di Bristol, Inggris. Inilah gedung 
persekutuan  Methodist  yang pertama. John Wesley juga 
menetapkan Disiplin kepada anggota persekutuan 
Methodist itu demikian: 
 
 "Hanya ada satu syarat yang harus dipenuhi seseorang yang 
ingin masuk ke dalam gereja Methodist, yaitu: "Keinginan 
melepaskan diri dari murka yang akan datang dan diselamatkan 
dari dosa-dosa mereka."Kalau hal ini benar-benar menjadi dasar 
penghidupan orang tersebut, maka ia akan berbuah. Karena itu 
kita menantikan dari setiap orang yang ingin meneruskan 
keanggotaannya, hingga mereka terus menerus membuktikan 
keinginan mereka akan keselamatan: 

1. Dengan tidak berbuat jahat kepada orang lain, 
menjauhkan diri dari segala kejahatan yang bisa dilakukan 
manusia, seperti mempergunakan nama Allah dengan sia-sia, 
menajiskan hari Tuhan dengan bekerja seperti hari biasa atau 
berjual beli, mabuk, membeli atau menjual minuman keras, atau 
meminumnya dengan tidak sebagai obat, memiliki, membeli atau 
menjual hamba, berkelahi, bertengkar, berselisih, memperkarakan 
saudara dengan kejahatan, mencaci maki, tawar menawar yang 
berlebih-lebihan... 

2. Dengan berbuat baik, berbalas kasihan dalam 
segala hal menurut kemampuannya.Jika berkesempatan berbuat 
baik, sebanyak mungkin terhadap semua manusia... 

3. Memperhatikan semua peraturan Allah, seperti 
menghadiri kebaktian kepada Allah".  
     Ketentuan ini menjadi pedoman hidup (General Rule) 
bagi orang-orang Methodist yang hingga sekarang dianut 
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di seluruh dunia.  Pedoman hidup tersebut menghendaki 
setiap orang Methodist mempunyai standart moral yang 
tinggi. Dalam waktu singkat gerakan Methodist itu  
melanda  seluruh Inggris, Skotlandia, Wales, Irlandia dan 
menyebar hingga ke Amerika. 
 
c. Sistem Pelayanan John Wesley 
Suatu visi atau program sebaik apa pun dia, hanya bisa 
terwujud jika ia ditopang struktur yang baik dan 
dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang terampil.  
Nampaknya ketiga prinsip organisasi ini dipenuhi oleh 
gerakan Methodist mula-mula itu. Keunggulan John 
Wesley dari rekan-rekannya pengkhotbah revival bukanlah 
pertama-tama kemampuannya berkhotbah, tetapi 
keterampilannya mengorganisir orang-orang Methodist itu. 
Bakatnya yang besar dalam organisasi itu terbentuk oleh 
pengalamannya. Penanaman disiplin di dalam keluarga, 
pendidikannya, pengalamannya di Holy Club, Savannah 
dan teritama pergaulannya dengan orang-orang Moravia, 
menjadikannya sebagai seorang organisator kawakan. 
      Ada lima  sarana yang dipergunakan John Wesley 
sebagai kunci keberhasilan gerakan Methodist itu sehingga 
dalam waktu singkat mampu mengumpulkan, memelihara 
dan membangunkankerohanian seluruh negeri Inggris dan 
sekitarnya, serta dalam waktu singkat berkembang ke 
benua Amerika. Dari lima sarana itu, empat menyangkut 
organisasi dan satu menyangkut nyanyian; masing-masing 
adalah: 
 
(1) Kelompok Kecil (Class Meeting) 
Sebagai seorang yang mahir dalam organisasi, maka sejak 
awal tahun 1742, John Wesley membagi-bagi setiap society 
menjadi beberapa kelompok kecil (class meeting). Tiap 
kelompok terdiri dari delapan sampai duabelas orang yang 
tempat tinggalnya saling berdekatan. Jumlah kecil ini dijaga 
dengan maksud agar tercipta persekutuan yang erat. 
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Seorang dari anggota kelompok diangkat menjadi 
pemimpin (class leader). Tiap kelas berkumpul sekali dalam 
satu minggu secara bergilir di rumah anggota. Dalam perte-
muan itu mereka saling memeriksa kemajuan dan 
kemunduran kerohanian masing-masing, saling memikul 
beban, berdoa bersama. Tiap pertemuan selalu diawali dan 
diakhiri dengan doa dan nyanyian rohani. Juga dalam 
pertemuan kelas ini mereka mengumpulkan persembahan 
yang akan diserahkan kepada bendahara persekutuan 
(society). Lewat sarana pelayanan seperti ini maka 
terciptalah suatu dinamika persekutuan di antara sesama 
anggota. Metode ini juga ditiru John Wesley dari Moravia 
dan juga diwarisi dari gerakan Pietisme di Jerman, yang 
memakai Collegia Pietatis.  
 
(2). Pengkhotbah Awam (Lay Preacher) 
Dalam waktu singkat sudah tumbuh di seluruh Inggris 
persekutuan-persekutuan Methodist (Society), yang  tidak 
mungkin lagi dilayani John Wesley sendirani. Karena itu 
dia mengangkat kaum awam (lay people) menjadi 
pembantu-pembantunya (Lay Helpers). Tiap persekutuan 
(society) dipimpin oleh seorang pembantu (helper). Dan tiap 
persekutuan(society)  dibagi atas beberapa kelas yang 
diawasi oleh seorang class leader. Pembantu  John  Wesley  
yang pertama ialah John Cennick, yang ditugasi di 
Kingswood dan Bristol. Pada mulanya para pembantu ini 
tidak diizinkan berkhotbah, karena pada zaman itu hanya 
pendetalah yang boleh berkhotbah. Tetapi kemudian, 
karena tuntutan situasi, seorang lay helper yang bernama 
Thomas Maxfield tampil berkhotbah tanpa izin John 
Wesley. Semula John Wesley bermaksud menghentikan 
praktek ini. Tetapi ibunya Susanna menyarankan agar 
sebelum menyetop Maxfiled berkhotbah, lebih baik kalau 
John Wesley mendengarkan dia dulu berkhotbah. Ternyata 
ketika John Wesley mendengarkan khotbah Maxfield, dia 
malah terkesan, sehingga akhirnya dia mengeluarkan surat 
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izin berkhotbah bagi Maxfield. Sejak saat itulah muncul 
pengkhotbah-pengkhotbah awam, yang lebih dahulu 
mendapat surat izin berkhotbah, yang memacu 
perkembangan gerakan kebangunan rohani Methodist, dan 
sampai sekarang dalam gereja-gereja Methodist di dunia 
dikenal nama itu, yakni  
Lay Speaker. Hingga sekarang, jabatan pelayanan ini masih 
dipergunakan dalam banyak Gereja Methodist, termasuk 
juga di GMI. 
 
(3). Sistem Resort (The Circuit System) 
Karena jumlah persekutuan terus berkembang dan tidak 
sebanding dengan jumlah pengkhotbah awam yang 
tersedia, maka John Wesley mengorganisir persekutuan-
persekutuan Methodist(society) itu ke dalam resort-resort 
(Circuit) sehingga satu orang pengkhotbah awam dapat 
mengawasi beberapa persekutuan. Maksudnya agar  tidak 
ada persekutuan yang terlantar tanpa pengawasan dan 
pelayanan. Dari sistem ini lahirlah istilah traveling preacher 
atau circuit rider, yakni pengkhotbah awam yang 
ditempatkan John Wesley mengawasi sebuah daerah 
pelayanan (resort)  yang terdiri dari beberapa persekutuan. 
Mereka ini berkeliling terus dari persekutuan yang satu ke 
persekutuan yang lain. Juga dari sistem inilah lahir tradisi 
penempatan (appointment) yakni memindahkan seorang 
pengkhotbah keliling (travelling preacher) dari satu daerah 
ke daerah lain. John Wesley sendiri mengawasi keseluruhan 
resort dan menerima laporan tentang kemajuan kerohanian 
setiap orang Methodist dari para pengkhotbah kelilingnya.  
 
(4). Sistem Konperensi Tahunan (Annual Conference) 
Sarana keempat pemacu perkembangan gerakan 
Methodisme itu ialah Konperensi Tahunan, yakni forum 
pertemuan para pengkhotbah Methodist secara rutin setiap 
tahun untuk membicarakan doktrin, disiplin dan metode 
melaksanakan tugas panggilan pekerjaan Allah. Konperensi 
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Tahunan pertama Methodist diadakan tanggal 25-29 Juni 
1774 di London atas  undangan John Wesley. Hadir enam 
orang pendeta, yang semuanya pendeta Anglikan, 
(termasuk John Wesley dan Charles Wesley), yang telah 
bergabung dalam gerakan Methodist. Konferensi bertujuan 
menjaga ajaran agar tidak dicemari oleh ajaran-ajaran yang 
menyimpang dari ajaran Methodist. Juga untuk mencegah 
jangan terjadi di antara parapengkhotbah Methodist 
perbuatan yang liar, menyimpang dari ketentuan dan 
disiplin yang digariskan dalam Konperensi Tahunan. Jadi 
Konperensi berfungsi sebagai alat untuk memelihara isi 
pengajaran dan membicarakan metode berkhotbah para  
pengkhotbah, sehingga segala sesuatu dilakukan secara 
berencana. Misalnya jangan mengkhotbahkan kesem-
purnaan Kristen sebelum mengkhotbahkan pembenaran 
oleh iman kepada kumpulan pendengar yang sama.  
Keempat faktor di atas merupakan cikal-bakal sistem 
pemerintahan Gereja Methodist, yang kemudian 
dimodifikasi di Amerika sesuai dengan perkembangan 
zaman. 
 
(5). Nyanyian Methodist 
Sarana lain yang bukan menyangkut organisasi, dan yang 
membuat gerakan kebangunan rohani Methodist itu 
bertalu-talu adalah nyanyian rohani yang diciptakan dan 
dikembangkan para pengkhotbah Methodist. Peranan 
Charles Wesley sebagai seorang komponis kawakan pada  
zamannya  sangat  menonjol. Beberapa abad sebelum 
Reformasi nyanyian dalam gereja tidak begitu 
dipentingkan. Reformasilah kemudian yang mengangkat 
peranan nyanyian tampil dalam ibadah gereja, Peranan 
Martin Luther di Jerman dalam hal ini sangat menonjol. 
Orang-orang Moravia mewarisi tradisi bernyanyi ini dari 
Luther, dan kemudian Wesley mencontoh semangat 
bernyanyi ini dari mereka (Moravia).  Maka perkembangan 
nyanyian gereja di negeri Inggris adalah sebuah 
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sumbangan penting gerakan Methodist.  Banyak lagu yang 
digubah Charles Wesley, yang iramanya penuh semangat 
dan yang dijiwai oleh doktrin Methodist tentang hidup 
penuh dengan sukacita. Karena lagu-lagu itu sering tercipta 
dalam perjalanan naik kuda, sehingga banyak lagu-lagu itu 
mempunyai irama naik kuda (a horseback rhythm).  
 
6. DARI GERAKAN MENJADI GEREJA 
Sebagaimana dikatakan di atas, John Wesley tidak 
bermaksud memisahkan diri dari gereja Anglikan. Prinsip 
ini dia pertahankan khususnya di Inggris sampai dia 
meninggal tahun 1791 dalam usia yang panjang 88 tahun. 
John Wesley hendak mempertahankan prinsip ecclesion in 
ecclesiae seperti halnya status gerakan Pietisme di Jerman di 
tengah-tengah Gereja Lutheran yang besar. Perpisahan 
Gereja Methodist dengan Gereja Anglikan terpaksa terjadi 
oleh dua hal.  Pertama, karena situasi politik di Amerika 
Utara, maka John Wesley harus menyetujui bahkan 
mempersiapkan pembentukan gereja Methodist di Amerika 
pada tahun 1784, sesuai dengan desakan orang-orang 
Methodist yang sudah sangat banyak di Amerika. (lihat 
buku Richard Daulay, Kekristenan dan Kesukubangsaan). 
Kedua, sekalipun gerakan Methodisme itu telah menjadi 
sebuah gerakan nasional yang pengaruhnya telah meluas, 
tidak hanya di Inggris tetapi juga di Amerika Utara, tetapi 
Gereja Anglikan tidak bersedia mengakui dan menerima 
kehadirannya sebagai gerakan pembaharuan dalam gereja 
Anglikan. Malah mereka dibenci dan dianggap sebagai 
penyesat (bidat atau sekratian). Dari segi kuantitas, 
memang orang-orang Methodist di Inggris (England dan 
Wales) tidaklah besar dibandingkan dengan jumlah 
penduduk. Kita dapat melihat hal itu dari statistik sebagai 
berikut: 
 
Tahunan          Penduduk      Orang Methodist 
1760                6,664,989      19,267 
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1770               7,123,749      25,701 
1780               7,580,938      35,680 
1790               8,216,096      53,691 
1801               9,168,000      85,063     
 
Dari statistik di atas nampak bahwa jumlah itu tidak terlalu 
besar dibandingkan dengan jumlah penduduk Inggris. 
Namun pengaruh gerakan ini telah melanda seluruh 
Inggris melalui khotbah-khotbah dan literatur-literatur 
yang dikeluarkan oleh pemimpin gerakan.  
Tahun 1784, John Wesley mengambil dua keputusan 
penting. Pertama, menyadari dirinya yang semakin tua (83 
tahun), maka dia mengangkat 100 orang pengkhotbah 
Methodist menjadi satu badan yang apabila John Wesley 
meninggal akan bertindak untuk dan atas nama 
persekutuan Methodist untuk mengurus segala sesuatu 
yang berhubungan dengan gerakan. Badan ini disebut Legal 
Hundred (seratus orang pengrus), sebagai pengganti John 
Wesley yang sebelumnya bertanggung jawab untuk dan 
atas nama persekutuan Methodist. Kedua, oleh tuntutan 
situasi dan kondisi di Amerika Utara, John Wesley 
menahbiskan dua orang pendeta dan menatapkan sorang 
Superintendent(pemimpin) untuk melayani persekutuan 
Methodist di Amerika Utara. Keputusan kedua ini 
dianggap sebagai pemutusan hubungan persekutuan 
Methodist dengan Gereja Anglikan.  John Wesley tidak 
sependapat dengan anggapan demikian sebab hanya 
karena tututan situasi maka dia terpaksa mengadakan 
keputusan penahbisan ini.  
     Secara resmi hubungan persekutuan Methodist terputus 
dengan Gereja Anglikan berulah pada tahun 1795, empat 
tahun setelah John Wesley meninggal. Keputusan ini secara 
resmi diakui pemerintah melalui akta Plan of Pacification. 
Dengan keputusan ini maka persekutuan Methodist di 
Inggris telah berubah dari persekutuan (Methodist society) 
menjadi Gereja Methodist. 
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      Hingga sekarang ini jumlah orang Methodist di Inggris 
hanya sekitar 600.000 umat. Jumlah ini kecil dibandingkan 
dengan jumlah orang Methodist di Amerika dan Kanada 
sekitar 15 juta. United Methodist Chruch (UMC), mitra Gereja 
Methodist Indonesia (GMI)berjumlah sekitar 10 juta jiwa.     
 
7. DARI INGGRIS, KE AMERIKA DAN KE SELURUH 
PENJURU 
Gerakan Methodist (gerakan kerohaian dalam Gereja 
Anglikan) lahir di Inggris, tetapi gerakan itu kemudian 
resmi menjadi yang beranama Gereja Methodist Episkopal 
(Methodist Episcopal Church)muncul di Amerika, pada 
Konferensi Natal (Christimas Conference) yang 
berlangsung dalam suasana Natal, dari tanggal 24 
Desember 1784 sd tanggal 3 Januari 1785, di kota Baltimore, 
negara bagian Maryland, Amerika Serikat. 
Perkembangan Gereja Methodist di Amerika sangat cepat. 
Pada saat itu ada julukan yang menggambarkan 
perkembangan luar biasa itu: “Di mana ada Kantor Pos, di 
situ ada Gereja Methodist”. Dari Amerika misi Methodist 
berkembang ke seluruh dunia, termasuk ke Asia dan 
Indonesia. Misi Methodist mulai bekerja di Indonesia tahun 
1905. (baca: Richard Daulay, Kekristenan dan 
Kesukubangsaan, Yogyakarta, 1996).Kini warga denominasi 
Methodist (termasuk yang menggunakan nama Wesleyan)  
di seluruh dunia ada sekitar 80 juta jiwa. Tentu yang paling 
besar adalah di Amerika, dan menjadi denominasi 
Protestan  (yang tergabung dalam Persekutuan Gereja-
gereja di Amerika) terbesar di negeri Paman Sam itu. 
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2.TAHUN JUBILEUM 

                             -    Agustus 2014: 50 Tahun Otomi GMI 
                            -    Mei 2015: 110 Tahun GMI  
 

Bagi Gereja Methodist Indonesia, kwadrenium 2013-2017 
merupakan periode istimewa dan periode Jubileum 
(sukacita). Karena dalam kurun waktu itu GMI akan 
merayakan dua peritiwa bersejarah. Pertama, pada bulan 
Agustus 2014, GMI genap berusia 50 tahun sebagai Gereja 
Methodist yang otonom. Kedua, tahun 2015, GMI akan 
merayakan HUT yang ke-110. Dalam tulisan pendek ini 
saya akan menguraikan kedua peristiwa bersejarah itu. 

Pertama, pada bulan Mei 2015, GMI akan memasuki usia 
110 tahun melayani di bumi Indonesia. Gereja Methodist 
(Misi Methodist) di Indonesia masuk ke Indonesia (Hindia 
Belanda) melalui dua pintu. Pintu masuk pertama adalah 
Batavia (Jakarta),Pulau Jawa, dengan ditetapkannya Pdt. 
J.R. Denyes menjadi misionaris di Jawa bertempat di 
Jakarta, pada Konferensi Tahunan Malaysia (Malaysian 
Annual Conference), yang berlangsung tanggal 15-20 
Februari 1905, di Singapura. Daerah penginjilan Jawa 
dimasukkan ke dalam Distrik Singapura, yang Pimpinan 
Distriknya saat itu adalah B. F. West.  Dari Jakarta (Batavia) 
misi Methodist dikembangkan ke Bogor, Surabaya, 
Kalimantan, Palembang dll. Pekerjaan Methodist di Jawa, 
walau menghadapi banyak tantangan -- seperti sikap 
negative dari Badan Zending Belanda, yang sudah hadir 
lebih dahulu di Jawa -- tetapi  sampai tahun 1928 misi 
Methodist sudah mempunyai beberapa jemaat, beberapa 
sekolah, termasuk Rumah Sakit Cisarua (sekarang menjadi 
Rumah Sakit Paru-paru di Cisaruan, Puncak, Jawa Barat). 
Sayang, akibat resesi ekonomi dunia (terutama Amerika), 
maka tahun 1928, semua pekerjaan Gereja Methodist di 
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Jawa ditutup dan diserahkan kepada Badan Zending 
Belanda. Sebagian jemaat Methodist memilih tetap bertahan 
sebagai jemaat independen (tidak lagi di bawah Gereja 
Methodist dan tidak juga beralih ke Zending Belanda) ialah 
jemaat Mangga Besar dan jemaat Ketapang, yang sekarang 
dikenal sebagai Gereja Kristus Ketapang dan Gereja Kristus 
Yesus, Mangga Besar.  

           Pintu kedua adalah Medan, Sumatera Utara. Pada 
bulan Mei 1905, Pimpinan Distrik Penang, dari Malaysia 
Annual Conference, G.F. Pykett, mengutus Solomon 
Pakianathan (seorang Guru Sekolah di Penang), untuk 
menjadi “misionaris” Methodist pertama di Medan. Pada 
saat itu Pakianathan adalah seorang aktivis “warga gereja”, 
jadi bukan Pendeta. Kemudian hari beliau menjadi pendeta 
di Singapura. Pekerjaan pertama adalah di kalangan 
masyarakat Tiongoa, dan kemudian berkembang ke 
berbagai kelompok etnis, seperti Batak Toba, Simalungin, 
Asahan dll.  

          Sejak tahun ditutupnya pekerjaan Gereja Methodist di 
Jawa tahun 1928, maka GMI selalu merujuk hari jadinya 
kepada peritiwa tibanya Solomon Pakianathan di Medan 
pada Mei (tanggal tidak pernah jelas) 1905. Pekerjaan Pdt. 
J.R. Denyes selama 23 tahun menjadi terlupakan dalam 
sejarah GMI. Perayaan (Jubileum) GMI ke-75, yang 
dirayakan secarabesar-besaran tahun 1980 di Medan, 
adalah memperingati tibanya Solomon Pakianathan di 
Medan pada bulan Mei 1905. Adalah kurang fair dari sudut 
pandangan sejarah, kalau GMI melupakan sejarah 
penginjilannya 23 tahun (1905-1928) di Jawan, Kalimantan 
dll, yang ternyata menghasilkan buah lebat, paling sedikit 
dengan adanya Gereja Kristus (GK) dan Gereja Kristus 
Yesus (GKY), keduanya menjadi anggota PGI sekarang.   
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Demikianlah gambaran singkat tentang kehadiran GMI 
melayani dan mengabarkan Injil di bumi Nusantara ini. 
Kita harapkan dan doakan, agar tahun 2015 nanti GMI 
dapat merayakan HUT ke-110 dengan meriah. Momentum 
seperti ini sangat strategis jika dimanfaatkan untuk sebuah 
terobosan penting dalam rangka meningkatkan peran GMI 
di tengah bangsa Indonesia. Misalnya, momentum HUT 
GMI ke-75 tahun 1980 yang lalu dimanfaatkan betul oleh 
GMI di masa kepemimpinan Bishop H. Sitorus untuk 
mendeklarasikan “Gerkana Kebangkitan GMI”, yang 
ditandai dengan gerakan Pekabaran Injil di Tanah Karo 
tahun 1980-an. Saya melihta bahwa momentum HUT GMI 
ke-110 ini dapat dimanfaatkan untuk memantapkan 
restrukturisasi dan re-regionalisasi GMI, demi terciptanya 
GMI yang sehat, jauh dari konflik dan giat melayani.  

          Kedua, pada bulan Agustus 2014, GMI akan 
merayakan hari Otominya yang ke-50. Otonom artinya 
berpisah secara struktral (Batak: Manjae) dari Gereja 
induknya yaitu  Gereja Methodist Amerika (The Methodist 
Chruch yang sekarang bernama The United Methodist 
Church). Dari sejak 1905 sampai 1964, Gereja Methodist di 
Indonesia adalah bagain struktural dari Gereja Methodist 
Amerika, sama seperti Gereja-gereja Methodist di 
Malaysia/Singapura, Filipina, Burma. Gereja-gereja 
Methodist di wilayah Asia Tenggara ini, diorganisir 
menjadi satu Central Conference, yang dipimpin seorang 
Bishop berkedudukan di Singapura. Tetapi tahun 1964, 
GMI memutuskan untuk membentuk GMI dengan status 
otonom. Keputusan ini sebenarnya merupakan keputusan 
yang sangat terburu-buru (premature), karena belum ada 
persiapan yang matang menyangkut Disiplin GMI, 
kepemimpinan GMI dll.   

          Ada dua faktor penyebab keputusan yang terburu-
buru itu, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Pertama, 
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faktor internal yang melatarbelakangi otonomi Gereja 
Methodist ialah keinginan untuk mandiri yang timbul dari 
dalam Gereja Methodist  setelah memahami bahwa sejak 
tahun 1930-an gereja-gereja di Indonesia telah memperoleh 
status kemandirian (otonomi) yang dimulai oleh HKBP  
tahun 1930 dan disusul gereja-gereja lainnya. Setelah 
Indonesia merdeka, semakin besar keinginan untuk 
menjadi mandiri dalam arti tidak lagi bergantung kepada 
dan dipimpin oleh orang asing. Tahun 1960-an cita-cita 
untuk mandiri makin kuat di kalangan warga Methodist 
yang didorong semangat nasionalisme dan semangat anti 
Amerika yang dikobarkan Presiden Sukarno. 

Politik konfrontasi Indonesia-Malaysia tahun 1960-an, 
mempersulit hubungan dan kerja  sama  dengan Badan-
badan  Zending  di luar negeri. Pada  saat itu  Bishop  
Gereja Methodist untuk Asia Tenggara (Hobart  Amstutz) 
tidak  bebas  lagi  melakukan  tugas pastoralnya di 
Sumatera, sebab  untuk mendapatkan visa masuk sudah 
semakin dipersulit. Untuk mengantisipasi kemungkinan 
yang lebih buruk, pada  bulan Mei 1963 Bishop Amstutz 
mengangkat Pdt. Wismar Panggabean menjadi Wakil 
Bishop untuk melaksanakan tugas-tugas Bishop  jika 
Bishop berhalangan.  
Sejak gagasan otonom itu dilontarkan, masalah   
kemandirian Gereja Methodist menjadi topik pembicaraan 
yang hangat di kalangan warga  Methodist. "Demam 
otonomi" seakan melanda warga Gereja Methodist, yang 
sudah barang tentu motivasinya tidak selalu murni. Ada 
yang memahami otonomi itu sama seperti tindakan 
nasionalisasi suatu perusahaan asing yang akan 
memberikan peluang   untuk memperoleh pangkat dan 
kedudukan duniawi yang selama ini dipegang oleh orang 
asing. Karena itu mereka yang berpikiran duniawi ingin 
agar rencana otonomi dilakukan secepat mungkin.       
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Pada Konferensi Tahunan pada tanggal 20-26 Januari 1964 
masalah otonomi ini menjadi topik pembicaraan yang 
hangat.  Dalam sidang tanggal 22 Januari 1964 pukul 19.00, 
Bishop Amstutz  menjelaskan panjang lebar mengenai arti 
dan makna serta prosedur menjadi gereja otonom. Bishop 
Amstutz menjelaskan arti dan makna otonomi suatu gereja 
yakni:  self-governing, self-supporting and self-extending 
(propagating). Dia juga  bahwa bila Gereja Methodist di 
Sumatera ingin menjadi gereja otonom secara 
konstitusional, ia harus terlebih dahulu mengajukan 
permohonan ke General Conference yang akan berlangsung 
bulan Mei 1964 untuk meminta suatu Enabling Act. 
Agaknya penjelasan ini cukup dipahami oleh mayoritas 
peserta sidang.  
Tetapi ketika Bishop Amstutz memberikan kesempatan 
kepada peserta sidang mengajukan tanggapan,  
sekelompok kecil hadirin - yang bukan peserta sidang - 
yang menamakan diri anggota Penuntut Autonomi Gereja 
Methodist Indonesia (PAGMI), mendesak Bishop Amstutz 
supaya pada saat konferensi itu juga diproklamirkan  
otonomi Gereja Methodist di Indonesia. Kelompok ini  
mengklaim bahwa Indonesia adalah sebuah negara 
merdeka, karena itu tidak perlu meminta izin dari Amerika 
untuk otonomi. Didorong oleh semangat politik konfrontasi 
yang sedang berkobar pada waktu itu mereka menuntut 
agar segala hubungan dengan negara-negara Barat segera 
diputuskan.  
Melihat tuntutan golongan PAGMI ini, Bishop Amstutz 
kembali menjelaskan dalam sidang bahwa apabila Gereja 
Methodist Sumatera mau tetap menjadi Gereja Methodist, 
maka ia harus tunduk kepada Disiplin yang mengatur 
prosedur tentang otonomi. Kendati kelompok itu berusaha 
untuk memaksakan kehendaknya dalam sidang, namun 
mayoritas peserta sidang menolak tuntutan mereka seraya 
mendukung anjuran Bishop Amstutz supaya otonomi 
Gereja Methodist Sumatera ditempuh lewat jalur yang 
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formal. Maka sidang Konferensi Tahunan Januari 1964 
memilih dua orang utusan ke General Conference yaitu 
Ragnar Alm (pendeta) dan Karel Hutapea (awam). Kedua 
utusan yang akan berangkat ke Amerika bulan Mei 
berikutnya akan membawa permohonan kepada Konferensi 
Agung itu untuk memberikan izin kepada Gereja Methodist 
di Sumatera menjadi gereja yang otonom.  
Untuk  mempersiapkan pelaksanaan otonomi itu sidang 
juga mengangkat sebuah panitia yang disebut "Badan 
Perentjana/Persiapan Otonomi Geredja Methodist di Indonesia" 
yang diketuai Pdt. Johannes Gultom (kemudian menjadi 
Bishop) dengan anggota sebanyak 25 orang yang terdiri 
dari duabelas pendeta dan tigabelas warga gereja (kaum 
awam). 
Karena merasa tidak puas atas hasil keputusan Konferensi 
Tahunan Januari 1964 itu, kelompok PAGMI  menyatakan 
diri keluar dari Gereja Methodist di Sumatera, dan itu 
berarti juga memutuskan hubungan dengan Gereja 
Methodist di Amerika, termasuk dengan Bishop Methodist 
di Singapura. Kelompok PAGMI beranggapan, mereka 
adalah warga negara Indonesia yang baik, yang ikut terlibat 
dalam proses perjuangan bangsa yang sedang terlibat 
konflik dengan Malaysia. Atas anggapan itulah kelompok 
PAGMI tidak segan-segan mengklaim harta-harta GMI 
sebagai milik mereka. Pada Minggu tanggal 2 Februari 1964 
terjadi perebutan pemakaian gereja di GMI Jalan Hang 
Tuah Medan - gereja Batak yang tertua dan terbesar waktu 
itu - tatkala anggota jemaat kedua belah pihak sama-sama 
datang mengikuti kebaktian Minggu. Pendeta Wilfrid 
Simanjuntak, (yang saat itu menjadi pendeta jemaat 
tersebut yang telah bergabung  dengan kelompok PAGMI) 
memimpin kebaktian dari mimbar "bawah" (biasanya 
dipakai oleh liturgis) untuk kelompoknya. Pada waktu 
yang sama Pdt. Wismar Panggabean (Wakil Bishop) juga 
memimpin kebaktian melalui mimbar "atas" (biasanya 
dipakai oleh pengkhotbah). Terjadilah kegaduhan, karena 
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dua pendeta memimpin dua jenis nyanyian dan 
mengkhotbahkan dua jenis khotbah pada waktu dan 
tempat yang sama. Sebagai kelompok yang "memberontak" 
anggota PAGMI ini jauh lebih agresif dan lebih lantang.  
Untuk mencegah bentrok fisik, Panggabean dan 
rombongan mengalah dan meninggalkan gereja itu. Hari 
Minggu selanjutnya Panggabean meminta campur tangan 
pihak keamanan untuk menghalau kelompok PAGMI dari 
gereja, dan ternyata petugas keamanan (polisi) tidak 
berpihak kepada kelompok PAGMI. Pada tanggal 16 
Februari 1964 secara resmi kelompok PAGMI mendirikan 
Gereja Methodist Merdeka Indonesia (GMMI), yang 
ternyata tidak berkembang sama sekali. 
Seperti ditegaskan oleh Bishop Amstutz, dalam berbagai 
arahannya, menurut tradisi Gereja Methodist, setelah izin 
(Enabling Act) diberikan oleh General Conference, tersedia 
waktu selama empat tahun  untuk mempersiapkan segala 
sesuatu terutama Disiplin Gereja sebelum suatu Gereja 
Methodist menjadi otonom. Artinya walaupun General 
Conference yang berlangsung pada tanggal 26 April hingga 
8 Mei 1964 di kota Pittsburg, Amerika Serikat memberikan 
Enabling Act kepada Konferensi Tahunan Gereja Methodist 
Sumatera untuk menjadi gereja otonom, serta menyetujui 
wilayah  kerjanya yang meliputi seluruh Indonesia,  
mestinya Gereja Methodist di Indonesia  baru bisa menjadi 
otonom setelah satu sampai dua tahun mematangkan  
pendewasaan diri melalui rangkaian-rangkaian  persiapan. 
Dalam pengarahan Bishop Amstutz sebelumnya, Badan 
Perencana otonomi bertugas menyusun Disiplin gereja 
yang meliputi: konstitusi, peraturan rumah tangga, 
konfensi, ajaran (dogma), organisasi gereja lokal, peraturan 
Sekolah Minggu, peraturan tentang kependetaan, peraturan 
keuangan, peraturan tentang harta benda dan liturgi gereja. 
Untuk mempersiapkan topik-topik di atas dibutuhkan 
waktu yang tidak sedikit serta pemikiran dan kerja keras.  
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          Tetapi karena situasi politik konfrontasi maka proses 
kerja Badan Persiapan otonomi yang demikian tidak 
mungkin lagi diikuti. Lahirnya GMMI yang memisah dan 
yang sedang berusaha untuk mengambil alih harta-harta 
gereja, ikut memicu proses pemandirian yang tergesa-gesa 
itu. Dengan  persiapan  hanya enam bulan saja (Februari 
1964-Agustus 1964), dan walaupun konsep Disiplin baru  
selesai sampai bagian Konstitusi (Tata Dasar) yang berarti 
masih jauh dari yang diharapkan, namun pada sidang 
istimewa Konferensi Tahunan Sumatera tanggal 3-9 
Agustus 1964 diresmikanlah kelahiran  Gereja Methodist 
Indonesia (GMI). Bunyi ketetapan tentang otonomi itu yang 
tercantum dalam mukadimah konstitusi GMI  adalah: 

              "Bahwa kami anggota2 KONPERENSI TAHUNAN dan 
utusan2 GEREDJA METHODIST INDONESIA jang 
bergabung dalam KONPERENSI ISTIMEWAjang berlangsung 
mulai tanggal 3 sampai tanggal 9 Augustus 1964 di Medan, 
berkat Rahmat Tuhan Jang Maha Kuasa dan    didorong oleh  
keinginan  luhur supaja kepertjajaan Iman Kristen dapat 
berkembang di Negara Republik Indonesia, telah menetapkan 
otonomi Geredja Methodist Indonesia jang tidak bertentangan 
dengan azas-azas Kepertjajaan Geredja Methodist di seluruh 
dunia". 
 
Gambaran keanggotan (penuh dan persiapan) GMI pada 
tahun 1964 saat GMI menjadi otonom adalah sbb.: 
1. Distrik Medan - Tebing Tinggi     3.374 
2. Distrik Kisaran                 3.671 
3. Distrik Rantau Prapat           1.586 
4. Distrik Palembang                    908 
5. Distrik Tionghoa                1.490  
   Jumlah                         11.029  
          Demikianlah gambaran singkat tentang lahirnya GMI 
yang otonom.  Kita doakan dan harapkan agar HUT ke-50 
otonomi GMI dapat juga dirayakan tahun depan (2014). 
Alangkah juga baiknya jika momentum ini dapat 
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dimanfaatkan GMI untuk memantapkan tekad rekonsiliasi 
GMI yang sudah ditetapkan oleh Konferensi Tahunan GMI 
Wilayah I bulan Juni  2013 yang lalu.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                          44 
 

3. HOMO UNIUS LIBRI6 

“I receive the written word as the whole and sole rule of my 
faith..... From the very beginning, from the time that four young 
men7  united together, each of them was homo unius libri... They 
had one, and only one, rule of judgement with which to regard all 
their tempers, words and actions; namely, the oracles of God." 
(Saya mengaminkan  Firman yang tertulis sebagai satu-
satunya petunjuk bagi iman saya .... Dari sejak awal, sejak 
empat orang muda bersekutu bersama, masing-masing 
adalah “manusia satu buku”... Mereka punya satu, dan 
hanya satu, aturan dan patokan di atas mana segala 
tingkah-laku, perkataan dan perbuatan mereka didasarkan, 
yaitu Firman Tuhan”.) (John Wesley).  
 

PENDAHULUAN 

Dewasa ini banyak orang menggugat otoritas Alkitab, 
mengatakan bahwa Alkitab bukanlah Firman Tuhan, tetapi 
“mengandung” Firman Tuhan. Salah satu penyebab Gereja-
gereja di Eropa mengalami kemunduran bahkan hampir 
“mati” sekarang ini (sejak abad ke-19) adalah karena di 
sana semakin banyak orang yang mendalami ilmu Alkitab 
(Biblical Study) tetapi tidak percaya kepada Alkitab. Ahli-
ahli Alkitab (tetapi tidak beriman kepada Alkitab) inilah 
yang meracuni gereja-gereja Eropa. Sejak abad ke-18 para 
ahli Alkitab berhasil mengembangkan studi-studi Alkitab 
dengan memakai ilmu-ilmu arkeologi yang melahirkan 
berbagai teori  “Kritik Historis” yang menemukan berbagai 
“kesalahan” dalam Alkitab.  

                                                           
6
 Makalah yang disampaikan pada sidang Konferensi 

Tahunan Wilayah II Gereja Methodist Indonesia,  21 
Juni 2012 di Palembang. 
7
 Keempat orang itu adalah  John Wesley, Charles 

Wesley, George Whitefield, dan Benjamin Ingham. 
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          Sejak abad reformasi dan sampai pencerahan, gereja-
gereja di Eropa yang “merupakan” gereja Negara tidak lagi 
sepenuhnya mengelola “sekolah-sekolah teologi” (baca: 
Fakultas Teologi), sebagaimana adanya pada abad 
pertengahan, di mana Gerejalah yang mengelola sekolah 
teologi dan menetapkan dosen-dosen teologi. Tetapi di 
negara-negara Eropa (Jerman, Belanda, dll) sekolah-sekolah 
teologi dan guru besar teologi sepenuhnya direkrut dan 
ditetapkan oleh Universitas yang semuanya dikelola dan 
dibiayai oleh negara tanpa campur tangan Gereja. 
Akibatnya pada abad ke-19 muncullah teolog-teolog 
universitas (university theologian) -- bukan teolog-teolog 
gereja (church theologian) -- yang menyelidiki Alkitab 
dengan metode historis-kritis (tanpa kendali gereja), yang 
pada gilirannya “meracuni” gereja dan warga gereja.8 Inilah 
salah satu faktor penyebab “kematian” gereja di Eropa. 

          Untunglah, Gereja-gereja di Amerika tidak 
mengalami kejadian di Eropa itu. Gereja-gereja di Amerika 
tidak mengenal gereja negara, tetapi menganut pemisahan 
gereja dengan negara (separation of church and state). Prinsip 
teologis yang berakar pada ucapan Yesus “berikan kepada 
Kaisar hak kaisar dan kepada Tuhan hak Tuhan” (Markus 
12: 17) itulah yang membuat gereja di Amerika berdiri di 
atas kaki sendiri tanpa menyandarkan diri kepada negara 
termasuk dalam hal keuangan dan kedudukan. Gereja di 
Amerika (USA), Afrika, Amerika Latin dan sebagain Asia 
tumbuh dan berkembang karena di sana Alkitab masih 
dipegang sebagai Firman Tuhan yang tidak mengandung 
kesalahan (innerancy of the Bible). Ketika Gereja-gereja di 

                                                           
8
 Lihat David M. Thompson, “Introduction: mapping 

Asian Christianity in the context of world 
Christianity”, dalam Sebastian C.H. Kim, Christian 
Theology in Asia, (Cambridge: Cambridge University 
Press, 2008), h. 4. 
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Amerika terancam oleh racun “teologi liberal” yang sangat 
dipengaruhi oleh teori evolusi Charles Darwin, kaum 
evangelical menyerukan “back to the Bible”. Gereja  Amerika 
selalu mengalami up and down dari zaman ke zaman. Satu 
hal yang pasti, bahwa setiap gereja di Amerika mengalami 
krisis iman, maka gerakan kebangunan rohani selalu 
muncul untuk mengembalikan Amerika kepada “track” 
semua sebagai masyarakat Kristen (bukan negara Kristen). 
Dari zaman Francis Asbury, Jonathan Edward, Charles 
Finney, sampai ke Billi Graham, Amerika selalu mengalami 
gerakan “Back to the Bible”. John Wesley adalah bapak 
gerakan “Back to the Bible”. 

JOHN WESLY: HOMO UNIUS LIBRI  

Dalam sejarah gereja, tokoh yang melakukan reformasi 
untuk memperjuangkan agar gereja kembali kepada 
Alkitab sebagai satu-satunya sumber kebenaran adalah 
Martin Luther, dengan semboyan “sola sciptura” (hanya 
Alkitab) untuk menentang Gereja Katolik Roma yang 
sangat mengagungkan jabatan-jabatan Gerejawi, terutama 
Paus yang dipercaya tidak pernah berbuat kesalahan dll. 
John Wesley yang hidup sekitar 200 tahun sesudah Luther, 
menghadapi era pencerahan yang sangat mengagungkan 
kuasa akal budi sebagai satu-satunya sumber kebenaran. 
John Wesley sendiri adalah “anak rohani” Luther, karena 
dia “bertobat” (mengalami lahir baru) di Jalan Aldersgate 
setelah mendengar “refleksi teologi” yang ditulis Luther 
dalam bukunya  tentang tafsiran Surat Roma.9 Semenjak 
pengalaman Aldesgate itulah John Wesley semakin cinta 
kepada Alkitab dan memegang Alkitab sebagai sumber 

                                                           
9
 Lihat Franz Hilderbrendt, From Luther to Wesley. 

(New York: Letterworth, 1951).  Lihat juga  Martin 
Luther, Commentary on Romans, (Grand Rapids; 
Jkregel Publication, 1976), h. xvii. 
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kebenaran di atas segala sumber yang lain. Mengenai 
supremasi Alkitab, John Wesley mencatat:                     

“To candid, reasonable men, I am not afraid to lay open what have 
been the inmost thoughts of my heart. I have thought, I am a 
creature of a day, passing through life as an arrow through the 
air. I am a spirit come from God, and returning to God: just 
hovering over the great gulf; till, a few moments hence, I am no 
more seen; I drop into an unchangeable eternity! I want to know 
one thing the way to heaven; how to land safe on that happy shore. 
God Himself has condescended to teach the way; for this very end 
He came from heaven. He hath written it down in a book. O give 
me that book! At any price, give me the book of God! I have it: 
here is knowledge enough for me. Let me be "homo unius libri."  

(Sejujurnya saya tidak ragu mengungkapkan apa yang ada 
dalam hati saya.  Saya percaya, bahwa saya adalah orang 
yang diciptakan pada satu hari, dan menjalani kehidupan 
ini bagaikan anak panah yang terbang di udara. Saya 
adalah roh yang berasal dari Tuhan, dan akan kembali 
kepada Tuhan: bagaikan melayang-layang di atas jurang, 
sampai satu waktu saya tidak ada lagi; saya tiba pada 
kekekalan yang tidak dapat berubah! Saya hanya ingin 
mengetahui satu hal yaitu jalan ke sorga; bagaimana 
mendarat dengan selamat di pantai yang bahagia itu. Allah 
sendiri telah berkenan menunjukkan jalan itu; dan untuk 
itulah Dia datang dari sorga. Dia telah menuliskan jalan itu 
dalam satu buku. O, berilah saya buku itu! Berapapun 
harganya, berilah saya buku Tuhan itu! Saya memiliki buku 
itu: yang berisikan pengetahuan yang cukup bagi saya. 
Biarlah saya “manusia satu buku”).10 

                                                           
10

 Dikutip dari  Edward H. Sugden (ed), John 
Wesley’s Fifty Three Sermon. (Nashville: Abingdon 
Press, 1988), h. 13. 
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          Kalimat-kalimat di atas adalah bagian dari Preface to 
The Sermons (Pengantar kepada Kotbah) yang ditulis John 
Wesley ketika dia mengompilasi kotbah-kotbahnya untuk 
keperluan membekali dan memperlengkapi bahan-bahan 
kotbah bagi para pengkotbah (baca: pengkotabh awam) 
gerakan Methodist, yang diterbitkannya pada tahun 1746, 
ketika gerakan kebangunan rohani (revival) yang dipimpin 
John Wesley, Charles Wesley dan George Whitefield sedang 
“membakar” negeri Inggris. Bagi pendeta-pendeta 
Methodist di Amerika, dan di segara-negara di mana ada 
Gereja Methodist, buku “John Wesley’s Fifty Sermon” ini 
merupakan buku wajib yang harus dibaca dan dihayati 
setiap calon pendeta, karena dalam kumpulan kotbah inilah 
tersurat dan tersirat doktrin-doktrin dasar Methodisme.    

         Menurut sejarah, yang pertama mencetuskan kata-kata 
“Homo Unius Libri” adalah teolog Thomas Aquinas (1225-
1274), dalam konteks yang sangat berbeda dengan konteks 
John Wesley. Ketika Thomas Aquinas ditanya tentang apa 
yang paling dia takuti dalam dunia ini, maka dia 
menjawab:  “Homo unius libri timeo” (Saya menakuti 
manusia satu buku). Ungkapan ini adalah sebuah metafora, 
yang hendak mengatakan bahwa orang yang paling 
berbahaya dalam hidup ini adalah orang yang picik, yang 
berpengetahuan sempit, cenderung fanatik dan radikal, 
yaitu mereka yang hanya membaca satu buku (unius libri) 
atau boleh dikatakan juga membaca “sedikit buku”. 
Membaca satu atau sedikit buku, atau tidak membaca buku 
sama sekali mengakibatkan wawasan sempit, sehingga 
orang seperti itu cenderung menampilkan agama yang 
berwajah keras. Sebaliknya, hanya mereka yang membaca 
banyak bukulah yang memiliki pandangan luas dan akan 
terhindar dari sikap fanatik, radikal dan fundamentalis. 
Demikianlah sejarah penggunaan kata-kata itu pada 
mulanya. 
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          John Wesley, kemudian meminjam kata-kata Thomas 
Aquinas itu dalam konteks yang berbeda, bahwa dia adalah 
“Homo Unius Libri” (Manusia satu buku), seperti dia 
ungkapkan dalam kalimat-kalimat di atas. Ungkapan ini 
adalah sebuah gaya bahasa “hiperbola”, semacam 
“retorika” yang bermaksud untuk menanamkan kesan yang 
mendalam. John Wesley bukanlah “Manusia satu buku” 
seperti yang ditakuti Thomas Aquinas, yaitu manusia yang 
berpandangan dan pengetahuan sempit karena membaca 
“satu” (baca: sedikit) buku. John Wesley bukanlah anti 
buku, sebaliknya dia adalah kutu buku. Dia adalah 
pembaca buku yang paling luas pada zamannya, sekaligus 
penulis buku yang paling produktif. Kompilasi buku “The 
Works of John Wesley”, yang terdiri dari puluhan jilid 
berisi kotbah-kotbah, catatan harian, surat-surat, Tafsiran 
kitab-kitab Perjanian Baru, Tafsiran Kitab-kitab Perjanian 
Lama dsb, adalah bukti bahwa kata-kota “Homo Unius 
Libri” itu adalah sebuah “retorika”. Makna ungkapan itu 
bagi John Wesley tiada lain hendak menekankan bahwa 
Alkitab adalah “Buku di atas segala buku”. Bagi John 
Wesley,  Alkitab adalah sumber kebenaran yang paling 
tinggi. Ucapan John Wesley yang terkenal adalah, “Bring 
meplain sciptural proof for your assertion, or I cannot allow it”11 
(Bawa kepadaku bukti alkitabiah pernyataanmu, kalau 
tidak saya tidak dapat menerimanya”) 

          John Wesley tidak hanya pencita buku, dia 
mendorong para pengkotbah (awam) agar mereka cinta 
buku sebagai sumber pengetahuan. Dia mengatakan 
kepada para pengkotbah untuk membaca buku minimal 5 
jam satu hari. Bagi John Wesley seorang pengkotbah yang 
dalam adalah seorang pembaca yang luas. “He exhorted his 
preachers to become diligent readers of books, warning them that 

                                                           
11

 Joel B. Green, Reading Scripture as Wesleyan. 
(Nashville: Abingdon Press, 2010), h. vii. 
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no one could be a  ‘deep preachers’ without wide reading, ... and 
enjoining them  to spend at least five hours in twenty-four in 
reading the most uselful books”.12 (Dia mendesak pera 
pengkotbah supaya rajin membaca buku, memperingatkan 
mereka bahwa tidak mungkin seseorang menjadi 
pengkotbah yang dalam tanpa menjadi pembaca yang 
luas... dan memerintahkan mereka menyisihkan paling 
sedikit lima jam satu hari membaca buku yang 
bermanfaat”). Salah satu pernyataan John Wesley yang 
sering dikutip dan ditempel di berbagai kampus Sekolah 
Teologi Methodist di Amerika (Wesleyan Theological 
Seminary, Washington DC, Duke University, North 
Carolina dll) adalah “unite the pair so long disjoined, 
knowledge and vital piety” (satukan pasangan yang sudah 
lama diceraikan, yaitu pengetahuan dan kerohanian). Atas 
dasar prinsip-prinsip demikianlah maka sejak awal sistem 
rekrutmen para pengkotbah Methodist di Amerika 
mengikuti pola John Wesley yang ketat dan selektif itu. 
Bagi John Wesley dan para pionir Gereja Methodist mula-
mula di Amerika, para pengkotbah (kemudian menjadi 
pendeta) itu harus memiliki panggilan rohani (inward call) 
dan panggilan gerejawi (outward call) secara simultan. 
Orang yang diproses menjadi pengkotbah (awam) dan 
kemudian menjadi pendeta harus memiliki kerohanian 
yang dalam (teder heart) dan sekaligus memilik kapasitas 
intelektual yang tajam (tough mind) sebagaimana dikatakan 
Yesus dalam Matius 10: 16 bahwa murid-murid (rasul-
rasul) diutus seperti domba ke tengah-tengah serigala, 
sehingga mereka harus cerdik seperti ular dan tulus seperti 
merpati. 

                                                           
12

 Lihat Wade C. Barclay, Early American Methodism 
1769-1844, (New York: The Board of Missions, 
1949), h. xix. 
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         Metode penafsiran Alkitab (Hermeneutik) John 
Wesley yang biasa dikenal dengan iastilah “Quadrilateral” 
adalah bukti bahwa John Wesley sangat mencintai buku 
selain Alkitab. Dia mengatakan bahwa Alkitab harus 
difahami, ditafsirkan dalam terang tradisi, dan dihayati 
melalui pengalaman serta diteguhkan oleh akal budi. 
Dalam pernyataan teologis United Methodist Chruch 
dikatakan: “Wesley believed that the living core of the Christian 
faith was revealed in scripture, illumined by tradition, vivified in 
personal experience and confirmed by reason.” (“Wesley 
percaya bahwa inti iman Kristen yang hidup dinyatakan 
dalam Alkitab, diterangi oleh tradisi, dihidupkan oleh 
pengamaman dan diteguhkan oleh akal budi”)  

 

ALKITAB DAN KEBANGUNAN ROHANI 

Sepanjang sejarah Gereja, Kebangunan Rohani atau 
“revival”, baik yang terjadi pada gereja mula-mula sampai 
abad ke-18, maupun yang terjadi pada abad ke-20, apakah 
itu bersifat nasional, atau bersifat lokal, pasti selalu ditandai 
dengan gerakan “kembali kepada Alkitab”. Kebangunan 
rohani tidak pernah terjadi tanpa gerakan mempelajari dan 
mengkotbahkan Alkitab secara alkitabiah.  

          John Wesley juga demikian. Gerakan kebangunan 
rohani yang dia kobarkan di Inggris abad ke-18 diawali 
dengan gerakan mendalami dan mengkotbahkan Alkitab. 
Baik sebelum maupun sesudah pengalaman Aldersgate, 
John Wesley adalah pecinta Alkitab. Dia mempelajari dan 
mendalami Alkitab secara sungguh-sungguh. Tetapi 
barulah sesudah pengalaman Aldersgate itu, John Wesley 
mengalami “transformasi”  iman dari iman yang tradisional 
ke iman yang “Alkitabiah”. Dia berubah dari Kristen yang 
tradisional menjadi Kristen yang Alkitabiah (Scriptural 



                          52 
 

Christianity). Dalam salah satu kotbah John Wesley yang 
berjudul “Scriptural Christinity” dia mengatakan  sbb: 

“Inilah inti imannya (baca: iman Paulus), suatu keyakinan 
ilahi tentang kasih Allah Bapa yang dicurahkan melalui 
AnakNya, kepada dia, seorang yang berdosa. “Dibenarkan 
karena iman (ia) hidup dalam damai sejahtera dengan 
Allah” (Roma 5:1). “Damai sejahtera Kritus memerintah 
dalam hatinya” (Kolose 3: 15), yaitu damai sejahtera Allah, 
yang melampaui segala akal (panta noun, segala yang 
dapat dipikirkan manusia) akan memelihara hati dan 
pikirannya” (Filipi 4: 7) dari segala kebimbangan dan 
ketakutan, melalui pengenalan akan Kristus, dasar iman 
kita. Sekarang tidak lagi ia “takut kepada kabar celaka” 
(Mazmur 112: 7), karena hatinya berdiri teguh, beriman 
kepada Tuhan. Dia tidak takut akan apa yang dilakukan 
manusia kepadanya, karena dia insyaf bahwa “rambut di 
kepalanyapun terhitung semuanya” (Matius 10: 20). Dia 
tidak menakuti segala kuasa kegelapan yang Allah “segera 
akan menghancurkan.... di bawah kakinya” (Roma 16: 20). 
Lebih lagi, dia tidak takut akan kematian, malahan dia 
“ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus” 
(Filipi 1: 23), yang “... oleh kematiannya, Ia memusnahkan 
dia, yaitu Iblis, yang berkuasa atas maut; dengan jalan 
demikian Ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya 
(sebelum waktu beriman) berada dalam perhambaan oleh 
karena takutnya kepada maut” (Ibrani 2: 14-15)”.13 

          Kalimat-kalimat di atas dikotbahkan di depan civitas 
akademika Universitas Oxford, yang sedang diracuni oleh 
“roh pencerahan” yang amat mengagungkan peranan “akal 
budi” (reason). Inilah kotbah terakhirnya di Oxford, yang 
disampaikan tanggal 24 Agustus 1744 (enam tahun sesudah 

                                                           
13

 Dikutip dari D.F. Walker, Keselamatan Oleh Iman, 
(Bandar Baru: ITA, tanpa tahun), h. 23. 
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Aldersgate). Dalam satu paragraf yang tidak terlalu 
panjang ini, ada delapan kutipan Alkitab (baik kutipan 
langsung maupun tidak langsung). Bagi masyarakat Inggris 
(umumnya) dan komunitas akademis Universitas Oxford 
saat itu, isi kotbah seperti itu dianggap aneh dan tidak up to 
date.  Karena pada abad pencerahan itu kotbah-kotbah yang 
disampaikan di mimbar-mimbar Gereja Anglikan sangat 
tidak “alkitabiah”, tetapi sangat “dogmatis-teologis”, yang 
hanya bisa memuskan otak para pendengar, tetapi sama 
sekali tidak memberikan “rezeki rohani” yang bisa 
menguatkan iman kepada jiwa-jiwa yang mendengar. 

          John Wesley sebagai seorang pendeta Gereja Anglikan 
juga pernah (kira-kira 10 tahun) mengalami kegersangan 
rohani yang sama sampai sebelum pengalaman Aldersgate 
(24 Mei 1738). Menyadari kegersangan rohani dan 
ketiadaan iman itu, John Wesley hampir memutuskan 
untuk berhenti berkotbah sampai dia sendiri mempunyai 
iman. Hanya karena “penggembalaan” Peter Bohler 
(seorang pendeta Lutheran Jerman yang pietis) yang 
memberikan nasihat: “Berkotbahlah tentang iman sampai anda 
beriman; setelah anda beriman teruslah berkotbah tentang iman”, 
John Wesley bertahan. Pengalaman Aldersgate14 (24 Mei 
1738) itulah titik balik (turning point)panggilan John Wesley, 
dari “outward call” menjadi “inward call”, dari 
“Traditional Christian” menjadi “Scriptural Christian”, dan 
dari “Almost Christian” menjadi “True Christian”, dari 

                                                           
14

 Kendati John Wesley memakai istilah 
“conversion” terhadap pengelaman Aldersgate itu, 
namun kita harus memahami istilah itu sesuai 
konteksnya. Kata “coversion” di situ berbeda 
dengan  “pertobatan” (conversion) dalam konteks 
zending di tengah dunia non-Kristen, di mana 
pertobatan diartika sebagai “keluar dari dunia gelap 
masuk ke dunia terang”.    
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“Pre-Easter Faith” menjadi “Easter Faith” dan dari 
“ketidakpastian keselamatan” menjadi “kepastian 
keselamatan” (Assurance). Semenjak itulah John Wesley 
melakukan kebangunan rohani melalui kotbah-kotbahnya 
yang sangat alkitabiah itu. Maka Gereja Methodist lahir 
melalui sebuah gereja kebangunan rohani (revival). Inti 
gerakan kebangunan rohani adalah “Firman Tuhan” 
(Alkitab) yang dikotbahkan. Kotbah adalah pusat, roh, 
nafas dan hakekat kebangunan rohani. Tanpa khotbah yang 
mampu membangkitkan iman tidak ada kebangunan 
rohani. Itulah ciri dan kekuatan Gerakan John Wesley pada 
abad ke-18. Jadi, gerakan John Wesley berbeda dengan 
gerakan reformasi (Martin Luther dan John Calvin) yang 
dipicu oleh adalanya penyimpangan ajaran gereja yang 
dilakukan oleh Paus Roma. Puncaknya ialah praktek 
penjualan “Surat Pengampunan Dosa” (Indulgensia). 
Gerakan Methodist yang dipimpin John Wesley dan 
adiknya Charles Wesley berkembang ke seluruh dunia dan 
berdiri kemudian melembaga sebagai gereja yang besar dan 
kokoh di seluruh dunia,  terjadi karena khotbah. Khotbah 
adalah kekuatan John Wesley dan gerakan kebangunan 
rohani (revival) John dan Charles Wesley. Khotbah-khotbah 
John Wesley mampu menjangkau masyarakat Inggris yang 
pada aras bawah (buruh pabrik, pekerja kasar, 
gelandangan, preman, pecancu alkohol dll) yang kemudian 
melahirkan kebangunan rohani di seluruh Eropa, dan 
membangkitkan semangat penginjilan dunia yang 
mengawali era pekebaran Injil sedunia.  
 

REFLEKSI PENUTUP 

Gereja-gereja yang mengalami pertumbuhan paling cepat 
di dunia sekarang adalah Gereja-gereja kharismatik dan 
gereja-gereja Injili. Gereja-gereja ini  adalah gereja-gereja 
yang menekankan otoritas Alkitab. Pendeta dan 
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pengkhotbah gereja-gereja ini bekerja sekuat tenaga untuk 
menggali Firman Tuhan (Alkitab) agar supaya khotbah-
khotbahnya dapat memberi “roti hidup”, santapan rohani, 
jawaban atas pergumulan hidup kepada masyarakat dan 
warga jemaat. Gereja-gereja Injili juga sangat tekun melatih 
warga dan memobilisasi warga jemaat untuk menjadi 
pemimpin kelompok-kelompok kecil (class meeting atau 
selgrup) dalam rangka pemuridan yang terus-menerus 
menuju kesempurnaan. Kedua pilar ini (kotbah dan 
selgrup) sesungguhnya adalah warisan John Wesley 
kepada dunia dan gereja-gereja.  
          Saya percaya apabila GMI berkomitmen untuk 
menggali dan mengimplementasikan kedua faktor 
kekuatan John Wesley di atas, maka GMI akan bisa 
berkembang di Indonesia ini. Para pendeta sebagai pelayan 
Firman harus sungguh-sungguh bekerja dan belajar keras 
untuk mempersiapkan khotbah yang baik dan bermutu. 
John Wesley memberikan syarat kecil kepada para 
pengkhotbah awam untuk membaca  lima jam satu hari. 
Jelas itu bukanlah pekerjaan ringan tetapi memerlukan 
komitmen luar biasa. Sistem pemuridan John Wesley harus 
kembali digali dan diimplementasikan, terutama dengan 
sistem class meeting dan melatih sebanyak mungkin warga 
untuk menjadi class leader.  
         Sebaliknya, kalau GMI masih berputar-putar di sekitar 
rutinitas Konferensi Tahunan (yang efektifitasnya sedang 
digugat di milis-milis Wilayah II) dan Konferensi Agung 
yang hanya bernuansa “politik gerejawi”, hanya 
memikirkan siapa menjabat apa, dan tidak segan-segan 
bahkan tega melakukan praktek “simoni” 
(memperdagangkan jabatan gerejawi) maka GMI sulit 
berkembang. Apabila motivasi para pendeta memasuki 
jabatan kependetaan karena melihat “jabatan pendeta” 
sebagai sebuah “pekerjaan untuk cari makan”, maka tidak 
mungkin diharapkan lahir pendeta yang bisa melakukan 
“kebangunan rohani”.    
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         Gereja Methodist Indonesia hanya bisa bangkit dan 
berkembang di Indonesia apabila para pendeta GMI 
menjadi pengkotbah-pengkotbah revival seperti John 
Wesley, pecinta Alkitab dan “Homo Unius Libri” seperti 
John Wesley, pecinta-pecinta buku yang dan meningkatkan 
kualitas “akalbudi” dan “kerohanian” (knowledge and piety) 
seperti John Wesley dan sekaligus penggembala-
penggembala dan pemelihara jiwa yang rajin dan “rela 
berkorban untuk domba-dombanya” seperti Tuhan Yesus. 
(Yohanes 10: 11). Pertanyaannya adalah: apakah proses 
rekrutmen pendeta GMI masih konsisten mengikuti pola 
John Wesley dan para pendiri Gereja Methodist mula-mula 
di Amerika? Apakah seminari-seminari kita sudah berhasil 
dan akan mampu  melahirkan pendeta GMI yang 
demikian? Apakah pasal-pasal dalam Buku Disiplin GMI 
(2005 dan 2009) yang mengatakan antara lain bahwa 
“Pendidikan teologi di Perguruan Tinggi Teologi Methodist 
terbuka bagi siapapun, dan tidak harus dengan rekomendasi dari 
Pendeta/Jemaat; PTT hanya bertanggung jawab untuk mendidik 
dan membina mahasiswanya dengan pendidikan akademik hingga 
selesai dengan sebaik-baiknya”,15 sesuai dengan prinsip 
kemendetaan yang diwariskan John Wesley? Bukankah 
pasal tersebut sangat berpotensi menciptakan pemisahan 
antara Gereja dengan seminari seperti terjadi di Eropa? 
Menurut saya GMI sudah menyimpang jauh dari semangat 
John Wesley. Mari kita renungkan dan kembalikan kepada 
semangat Aldersgate.   
 
 
 
 
 

 

                                                           
15

 Lihat  Disiplin Gereja Methodist Indonesia (2005) , 
h. 60. 
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4.KESEMPURNAAN KRISTEN 

 
DEFINISI CHRISTIAN PERFECTION 
"We hold that the wonder of God's acceptance and pardon does 
not end God's saving work, which continues to nurture our 
growth in grace. Through the power of the Holy Spirit we are 
enabled to increase in the knowledge and love of God and in love 
for our neighbor. New birth is the first step in this process of 
sanctification. Sanctifying grace draws us toward the gift of 
Christian perfection, which Wesley described  as a heart 
"habitually filled with the love of God and neighbor" and as 
"having the mind of Christ and walking as he walked."16 (Kita 
percaya bahwa anugerah pengampunan Allah bukanlah 
akhir karya penyelematan Allah, tetapi berlanjut dengan 
pertolongannya  untuk membuat kita bertumbuh dalam 
anugerah. Melalui kuasa Roh Kudus kita disanggupkan 
meningkatkan pengetahuan dan kasih kita kepada Allah 
dan kasih kepada sesama. Lahir baru adalah tangga 
pertama dalam proses pengudusan. Anugerah pengudusan 
mendekatkan kita kepada Kesempurnaan Kristen, yang 
digambarkan Wesley sebagai hati “yang terus gandrung 
mengasihi Allah dan sesame manusia” dan sebagai “yang 
mempunyai hati dan pikiran seperti yang terdapat juga 
dalam Kristus dan berjalan pada jalan yang 
ditunjukkanNya”)  
          Inti ajaran Gereja Reformasi (Protestan), termasuk 
Gereja Methodist adalah: Sola Gratia (Hanya karena 
anugerah), Sola Fide (Hanya karena iman) dan Sola 
Scriptura (Hanya karena Alkitab). Ajaran ini menekankan 
bahwa keselamatan itu bukanlah hasil perbuatan manusia 
(seperti diajarkan Islam dan juga agama-agama lain, 

                                                           
16

The Book of Discipline  of the United Methodist 
Church, (Nashville: United Methodist Publishing 
House, 1992), h. 46.  
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termasuk Gereja Katolik yang menekankan peranan 
perbuatan manusia). Roma 1: 17 mengatakan “Orang 
percaya akan hidup oleh iman”. (Gal 2: 16) 
 
MAKNA DOKTRIN CHRISTIAN PERFECTION 
Salah satu ciri doktrin John Wesley (Gereja Methodist) 
adalah “Christian Perfection” (Kesempurnaan Kristen). 
Ajaran ini sering disalah fahami banyak orang. Mereka 
berkata “Mana ada orang yang sempurna” (No body perfect). 
John Wesley sama sekali tidak bermaksud mengatakan 
bahwa dengan “Kesempurnaan Kristen” berarti manusia 
bisa mengetahui semua hal tentang Allah secara sempurna, 
seperti termasuk ajaran trinitatis, rahasia kehidupan yang 
kekal dll. Ajaran kesempurnaan Kristen tidak dimaksudkan 
bahwa seorang Kristen bisa hidup tanpa dosa, tanpa 
godaan, tanpa kesalahan. Sama sekali tidak. Bahwa orang 
Kristen yang sudah diampuni dosa-dosanya oleh anugerah 
pembenaran Allah dalam Yesus Kristus, tidak berhenti di 
sana, tetapi dia terus bertumbuh menjadi manusia yang 
baru yang acuannya adalah menjadi seperti Yesus Kristus.  
          Hubungan antara pembenaran dan pengudusan 
digambarkan Wesley seperti kelahiran seorang bayi. Bayi 
yang lahir dari rahim ibunya yang terjadi seketika, tidak 
berarti sudah berakhir proses kehidupan. Bayi harus 
bertumbuh dari anak kecil yang lemah menuju tingkat 
kedewasaan sebagai manusia yang normal. Demikianlah, 
menurut Wesley, ketika manusia lahir baru secara rohani, 
yang terjadi secara tiba-tiba atau lambat laun, anugerah 
keselamatan Allah belum berakhir. Manusia harus 
"bertumbuh  di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang 
adalah Kepala." (Efesus 4:15). 
          Menurut John Wesley momen pembenaran oleh iman 
dan kelahiran baru yang terjadi seketika, merupakan awal 
dari proses kesempurnaan Kristen. Kesempurnaan itu 
bukanlah suatu status quo, tetapi ia merupakan suatu 
proses. Dalam kaitan ini Wesley melihat ada dua tingkat 
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kesempurnaan Kristen yakni: kesempurnaan pertama, yang 
terjadi selama manusia hidup di dunia ini, di mana 
manusia tidak lagi hidup di dalam dosa (walau tetap 
berdosa) tetapi ia terus bertumbuh hingga tiba kepada 
kesempurnaan kasih kristiani; dan kesempurnaan kedua 
ialah kesempurnaan kekal, ketika manusia tiba pada tujuan 
akhir hidupnya yaitu sorga.  
          John Wesley mengakui, bahwa banyak orang yang 
tidak setuju dengan ajaran ini. Tetapi dia meyakini, bahwa 
ajaran ini adalah ajaran Alkitab, karena itu tidak mungkin 
diabaikan. Para penganut aliran Lutheran umpamanya 
akan keberatan dengan ajaran ini, karena Lutheran 
mengajarkan bahwa manusia pada waktu yang sama 
sekaligus berdosa dan  sekaligus percaya. Karena itu untuk 
memahami pikiran John Wesley mengenai hal ini, tidak 
cukup hanya mengacu kepada pengertian kamus, seolah-
olah John Wesley memahami kesempurnaan sebagai 
sesuatu yang tanpa cacat. Wesley mengatakan, 
kesempurnaan Kristen tidak berarti kebebasan dari 
ketidaktahuan, dari kesalahan, dari kelemahan, dari 
pencobaan. Karena itu harus dicatat bahwa tidak ada 
kesempurnaan yang absolut di dunia ini. Tidak ada puncak 
kesempurnaan yang tidak dapat ditambah lagi. Dengan 
demikian di mana saja tingkat kesempurnaan seseorang, 
tetap dia wajib "bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam 
pengenalan akan Tuhan dan Juruselamat kita "(2 Petrus 3:18)".                    
          Dalam tulisan John Wesley yang berjudul A plain 
account of Christian Perfection dia merinci aspek-aspek 
doktrin kesempurnaan Kristen sbb: (1) tujuan yang murni 
untuk  menyerahkan hidup   sepenuhnya  kepada  Allah; 
(2) semua pikiran adalah di dalam Kristus untuk 
menyanggupkan kita berjalan pada jalan Kristus; (3) sunat 
hati terhadap semua hal yang kotor; (4) kebaharuan hati 
sehingga menyerupai Allah pencipta; dan (5) mengasihi 
Allah dengan segenap hati, dan mengasihi sesama manusia 
seperti diri sendiri.  
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          Dalam kaitannya dengan dosa sebagai kerusakan 
gambar Allah, menurut Wesley, keselamatan adalah "the 
total restoration of the divine image in the human personality". 
Melalui anugerah penyucian itu, manusia berangsur-angsur 
akan semakin sempurna di dalam kasih dan mempunyai 
pikiran dan perasaan seperti Yesus, sebagaimana Filipi 2: 5 
berkata: “Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh 
pikiran dan perasaan seperti yang terdapat juga dalam Kristus 
Yesus”.    
         Dalam rangka menuju kesempurnaan ini, John Wesley 
mengajukan lima alat anugerah (Meanis of Grace): (1) Doa, 
sebagai sarana utama untuk  mendekatkan diri kepada 
Allah; (2) Alkitab, yang bagi John Wesley adalah cukup 
untuk keselamatan. Wesley sendiri mengatakan dirinya 
sebagai "Manusia satu buku" (Homo unius libri); (3) 
Perjamuan Kudus, yang bukan sekedar simbol tetapi alat 
untuk mempersatukan diri dengan Kristus. Karena itu ia 
menganjurkan agar perjamuan kudus  dilakukan sesering 
mungkin; (4) Puasa, sebagai kesempatan memperteguh 
komitmen kepada Allah; dan (5) Persekutuan, yang biasa 
disebut John Wesley, "Christian Conference". Berangkat dari 
pentingnya persekutuan inilah John Wesley menata 
organisasi Methodist sedemikian rupa, sehingga 
terbentuklah class meeting, quarterly conference, Annual 
Confe-rence dan konferensi-konferensi lain yang tujuan 
utamanya ialah memperkokoh persekutuan. 
 
PENERAPAN “CHRISTIAN PERFECTION” DALAM 
HIDUP SEHARI-HARI 
Jika doktrin berkaitan dengan apa yang harus dipercayai, 
maka disiplin mengacu pada apa yang harus dilakukan. 
Atas dasar ajaran inilah Wesley menggariskan  pedoman 
hidup (disiplin) orang-orang Methodist sebagai wahana 
untuk membimbing manusia bagaimana bertindak dalam 
hidup sehari-hari untuk menuju hidup yang lebih suci dan 
sempurna. Maka lahirlah General Rules tahun 1739 sebagai 
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jawaban John Wesley terhadap permintaan sejumlah orang-
orang Methodist yang meminta bimbingan rohani 
daripadanya. Inilah disiplin yang pertama, yang dilahirkan 
dan dianut oleh orang-orang Methodist.   
          Isi pedoman hidup ini berisi duapuluh tujuh aturan 
(rules) yang dibagi atas  tiga bagian besar. Bagian pertama 
memuat: larangan, bagian kedua: anjuran, dan bagian 
ketiga tentang: kesalehan dengan mematuhi semua 
perintah Allah.  
          Bagian pertama berisi limabelas larangan untuk: (1) 
mempergunakan nama Allah dengan sia-sia; (2) menajiskan 
hari Tuhan; (3) mabuk, membeli atau menjual minuman 
keras; (4) memiliki hamba atau memperjual-belikannya; (5) 
berkelahi, bertengkar dan berperkara; (6) membeli atau 
menjual barang-barang yang belum dikenakan pajak; (7) 
membungakan uang dengan tidak menurut ukuran negara;  
(8) menjelek-jelekkan nama orang lain, terutama orang-
orang atasan atau pemerintah; (9) berbuat kepada orang 
lain apa yang kita inginkan diperbuat orang kepada kita; 
(10) melaksanakan sesuatu yang tidak memuliakan Tuhan 
seperti: menghiasi diri dengan emas atau pakaian yang 
mahal; (11) menghibur diri dengan cara yang tidak dapat 
dipergunakan dalam Nama Yesus Kristus; (12) 
menyanyikan nyanyian dan membaca buku-buku yang 
tidak memimpin kepada pengetahuan tentang kasih Allah 
yang makin dalam; (13) memanjakan diri dengan mengikuti 
hawa nafsu; (14) mengumpulkan harta duniawi; dan (15)  
meminjam uang tanpa kemungkinan membayar kembali.  
          Bagian kedua berisi enam buah anjuran berupa 
perintah positif yakni (1) berbuat baik dan berbelas kasihan 
kepada semua orang sesuai dengan kemampuan; (2) 
memberi makan orang yang lapar dan pakaian kepada 
orang yang telanjang dan mengunjungi orang sakit; (3) 
menolong orang secara rohani dengan mengajar, 
menasehati dan menegur semua orang yang kita jumpai; (4) 
berbuat baik kepada orang percaya dan orang yang ingin 
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percaya dengan memberi pekerjaan kepada pengangguran, 
saling membantu dalam perniagaan, karena orang-orang 
duniawi hanya mengasihi sesamanya; (5) berusaha dengan 
sekuat tenaga agar Injil tidak dicelakan; (6) berlari-lari 
kepada tujuan, menyangkal diri, memikul salib, bersedia 
untuk disalahkan oleh sebab Kristus, untuk dianggap 
sebagai sampah oleh orang-orang duniawi. Bagian ketiga 
terdiri dari enam anjuran untuk menaati segala perintah 
Tuhan: (7) menghadiri kebaktian umum; (8) bersekutu 
dengan Firman Tuhan baik melalui pembacaan atau 
melalui khotbah; (9) menghadiri perjamuan kudus; (10) 
mengadakan kebaktian keluarga dan doa pribadi; (11) 
menelaah Firman Tuhan; dan (12) berpuasa dan menahan 
diri.  
PENUTUP 
Inti ajaran Christian Perfection adalah penekanan bahwa 
orang Kristen harus terus bertumbuh menjadi seperti 
Yesus, mempunyai pikiran dan perasaan yang terdapat 
dalam Yesus Kristus, yaitu yang rela merendahkan dirinya 
sampai mati. Ajaran Christian Perfection adalah ajaran 
yang menekankan kerendahan hati dan kesederhanaan 
hidup. Yang kedua ajaran Kesempurnaan Kristen adalah 
ajaran yang menekankan bahwa kita harus terus 
bertumbuh di dalam kasih: kasih kepada Allah dan kasih 
kepada sesame manusia.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



                          63 
 

 
5. ALKITAB DI TANGAN KANAN, DISIPLIN DI 

TANGAN KIRI17 
 
Ungkapan dalam judul di atas mungkin pernah  (atau 
sering) kita dengar. Tetapi apakah kita memahami 
substansi ungkapan itu masih menjadi pertanyaan. Pada 
waktu saya baru memasuki kependetaan tahun 1980-an, 
ungkapan ini sering saya dengar, baik dalam konferensi-
konferensi maupun dalam pertemuan-pertemuan lain, 
khususnya di kalangan para pendeta GMI. Secara 
sederhana ungkapan itu hendak mengatakan bahwa orang-
orang Methodist mencintai Alkitab pertama-tama, 
kemudian juga harus memahami Disiplin. Tentu makna 
ucapapan itu jauh lebih dalam dari situ.  
Saya melihat bahwa ungkapan ini masih sangat relevan 
diangkat kembali sebagai  “mission statemen” atau sebagai 
“driving force” bagi kita para pendeta GMI untuk 
meningkatkan pelayanan di tengah kemajuan zaman, 
sekilarisasi, globalisasi yang sedang terjadi. Gereja 
Methodist Indonesia (GMI) adalah gereja universal (baca: 
global) yang  multietnis. Dalam perkembangan hampir 100 
tahun di Indonesia GMI mengalami pasang-surut 
pelayanan. Kalau GMI tidak mampu mebaharui 
(mentransformasi) bentuk-bentuk dan metode-metode 
pelayanannya yang sesuai dengan era “persaingan” maka 
GMI akan menjadi gereja “gurem” yang dimarjinalkan. 
Tetapi kalau GMI mampu bangkit dan menemukan 
kembali jati diri hakekatnya sebagai gereja global yang 
multi etnik maka ia akan dapat menjadi gereja yang 
mampu menyumbangkan sesuatu bagi Kerajaan Tuhan dan 
bagi kemanusiaan. 

                                                           
17

 Disampaikan pada Pertemuan Pendeta/Guru Injil 
GMI, Distrik 3 Wilayah II, 7 September 2009 di 
Bandar Lampung. 
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         Sekarang ini GMI sedang mengalami berbagai “krisis”. 
Salah satu adalah krisis “koinonia” (persekutuan). Dalam 
berbagai interaksi saya dengan hamba-hamba Tuhan (para 
pendeta), saya bisa amerasakan betapa krisisnya  
persekutuan dan persaudaraan sesama pendeta GMI 
sekarang ini. Tidak sedikit pendeta yang sinis, pesimis, 
apatis dan kurang bergairah dalam pelayanan. Melihat 
kondisi GMI sekarang yang semakin lama semakin tidak 
jelas kemana GMI ini mau dibawa (para pimpinannya), 
maka wajar kalau rasa “hopeless” seperti itu semakin besar.  
Saya bisa merasakan  Gereja yang seyogianya 
mencerminkan hakekat tubuh Kristus di mana terdapat 
persaudaraan sejati, tetapi yang terjadi adalah ancaman 
perpecahan, yang sangat membuat Tuhan Allah “murka”, 
karena itu adalah perpecahan tubuhNya sendiri. Semoga 
dalam Konferensi Agung Oktober nanti rekonsiliasi GMI 
akan dapat diwujudkan, dan perpecahan dan luka-luka 
serta akar pahit yang sudah berlangsung delapan tahun 
akan dapat dipulihkan.  
         Menurut saya, salah satu (dari banyak hal) yang 
sangat mendesak diprioritaskan dalam pelayanan di GMI 
supaya gereja ini bisa keluar dari “krisis” tadi adalah 
kualitas “pemberitaan Firman” atau “kotbah” dan 
pemahaman terhadap “Disiplin GMI”. 
 
ALKITAB DI TANGAN KANAN 
Gereja Methodist lahir melalui sebuah gereja kebangunan 
rohani (baca: gerakan khotbah), bukan karena perbedaan 
dogma gerejawi (seperti Lutheran, Calvinis dll). Gerakan 
Methodist yang dipimpin John Wesley dan adiknya Charles 
Wesley berkembang ke seluruh dunia, dan kemudian 
melembaga sebagai gereja yang besar dan kokoh di seluruh 
dunia,  dengan jumlah orang Methodist saat ini sekitar 70 
juta jiwa, adalah gereja yang lahir karena sebuah gerakan 
kotbah, gerakan Alkitab dan gerakan kebangunan rohani. 
Khotbah-khotbah John Wesley mampu menjangkau 
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masyarakat Inggris yang termarginalisasikan oleh 
gelombang industrialisasi pada abad ke 18, sehingga 
banyak orang yang bertobat dan rindu mendengarkan 
Firman Tuhan. Pengkotbah-pengkotbah (awam) Methodist 
lebih dikenal sebagai “lay-preacher” (pengkhotbah awam) 
adalah pionir pertama gerakan Methodist. Pada awal-awal 
gerakan Methodist di Inggris dan Amerika, pendeta belum 
berperan apa-apa. Lambat-laun, karena kebutuhan 
pelayanan baptisan, perjamuan kudus, kematian, 
pernikahan dll, maka kependetaan mulai diperlukan, 
karena Gereja Anglikan semakin menjauh dari gerakan 
Methodist.  Jadi pada awalnya pendeta Methodist lebih 
dikenal sebagai “pengkotbah” (preacher) ketimbang 
sebagai “pastor” (gembala). Ini bukan hendak menafikan 
pentingnya fungsi “gembala” dan “penggembalaan”. John 
Wesley sangat selektif ketika mengangkat para 
pengkhotbah awam (lay preacher) Methodist. Dia 
menentukan satu syarat untuk menjadi pengkhotbah awam 
(cikal-bakal pendeta Methodist) yaitu membaca lima jam 
setiap hari. John Wesley mempunyai prinsip homiletika 
yang sangat baik: “No one could be a deep preacher without  
wide reading” (Tidak mungkin seorang menjadi 
pengkhotbah yang dalam tanpa menjadi pembaca yang 
luas). Untuk meningkatkan pelayanan, karena itu, ajaran 
John Wesley masih relevan yaitu membaca seluas-luasnya 
dan sebanyak-banyaknya.          
          Pekerjaan pokok pendeta ialah membaca, membaca 
dan membaca. Itulah ciri pendeta Methodist dari dulu 
hingga sekarang yakni membaca. John Wesley adalah 
seorang pecinta buku dan penulis yang sangat produktif. 
Tetapi dia mempunyai sebuah motto yakni bahwa dia 
berdoa untuk menjadi “Homo Unius Libri” (Manusia satu 
buku). Buku yang dimaksud adalah Alkitab. Atas dasar 
itulah dalam tradisi Methodisme lahir istilah “Alkitab di 
tangan kanan”.  
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         Oleh akrena itulah, tradisi “continuing education” untuk 
para pekerja Methodist (belajar terus-menerus) harus 
dihidupkan kembali di GMI. Persoalannya ialah dari mana 
uang beli buku? Jemaat-jemaat GMI harus menganggarkan 
uang buku bagi para pendeta dan guru Injilnya. Kalau 
tidak, jangan harapkan terjadi peningkatan pelayanan 
dalam GMI. Kita sambut dan apresiasi program pengadaan 
buku oleh GMI Wesley dan GMI Gloria bagi para pendeta. 
Tetapi, tetap juga bagi para pendeta, harus mampu 
menjadikan buku sebagai prioritas kebutuhan sehari-hari.  
 
DISIPLIN DI TANGAN KIRI 
Faktor kedua kunci kemajuan gerakan Methodist sejak awal 
adalah peranan organisasi yang kuat  dan rapi tersusun, di 
mana John Wesley membangun sebuah sistem pelayanan, 
sehingga orang-orang Methodist yang baru bertobat dapat 
diorganisir dan dikordinasikan sedemikian rupa sehingga 
semua mendapatkan pelayanan yang maksimal. Dalam 
organisasi inilah perbedaan John Wesley dengan rekannya 
George Whitefield. Dari segi khotbah Whitefield lebih hebat 
dari John Wesley. Pengikut Whitefield sempat mendirikan 
the Calvinistic Methodist Church, tetapi kemudian gereja itu 
mati, tidak bertahan sebagai gereja, karena  organisasinya 
tidak tertata dengan rapi. Sebaliknya, John Wesleylah yang 
mengembangkan sistem pelayanan terorganisir, yang 
hingga sekarang banyak ditiru, mulai dari “class meeting” 
(selgrup), “society” (cikal-bakal jemaat lokal), “circuit” 
(cikal-bakal konferensi Resort), “conference” (cikal-bakal 
Konferensi Tahunan) dll. Dalam perkembangan Methodist 
di Amerika, sistem ini diwarisi dan dikembangkan 
sehingga lahirlah jabatan-jabatan: “class leader” (pemimpin 
selgrup), “traveling preacher” (pendeta berpindah-pindah), 
“District Superintendent” (Pimpinan Distrik) dan “Bishop” 
yang dalam bahasa Indonesia juga disebut Bishop (tak ada 
terjemahan). Jadi, sistem organisasi yang sekarang kita 
pakai di GMI adalah  warisan dari sistem yang dibangun 
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dan dikembangkan oleh John Wesley dan kemudian 
dikembangkan dan dimodifikasi di Amerika. Alat-alat 
kelegkapan gerejawi seperti Majelis Jemaat, Lay Leader, 
Lay Spekaer, Konferensi Jemaat, Konferensi Resort, 
Konferensi Tahunan, Konferensi Agung, DPA (sekarang 
BPA), dll adalah “warisan” (turunan) dari sistem organisasi 
Methodist dari sejak awal. Jadi, kalau ada orang Methodist 
(apalagi para pemimpin dan calon pemimpin) yang 
mengatakan bahwa GMI tidak perlu mencontoh gereja-
gereja Methodist di bagian dunia yang lain, saya kira itu 
adalah sebuah cara untuk menutupi kelemahan sendiri. 
Karena itu, motto “Disiplin di tangan kiri”, yang 
mendapingi khotbah (Alkitab) adalah keharusan bagi para 
pendeta dan warga GMI juga.  
          Kita (baca: para pendeta) harus belajar organisasi 
(baca: Disiplin) Gereja Methodist dengan rajin dan tekun. 
Kita tidak cukup hanya membaca Buku Disiplin GMI yang 
pernah ada (1973, 1980, 1989 1993, 1997 dst.) tetapi juga 
harus membaca buku-buku teks mengenai sejarah 
perkembangan sistem organisasi Gereja Methodist mulai 
dari Inggris, ke Amerika, Asia dan bagaimana GMI 
mengadopsi ketentuan-ketentuan itu dalam sistem 
bergerejanya hingga sekarang. Kalau pendeta-pendeta 
tidak memahami tradisi dan ketentuan-ketentuan gereja 
yang ada, serta memahami dasar-dasar teologis-
ekklesiologis aturan-aturan itu, maka kita (pendeta) akan 
gampang diombang-ambingkan oleh  aneka  pemahaman 
yang ada para warga jemaat (Majelis Jemaat) yang mereka 
pelajari di luar GMI. 
         Dalam kaitan ini, kita memohon kepada kedua bishop 
GMI agar sungguh-sungguh mendorong dan memfasilitasi 
Panitia Disiplin GMI untuk bekerja keras mempersiapkan 
(menerima petisi, mendiskusikan, menyeminarkan dll) 
konsep buku Disiplin GMI yang akan disahkan oleh 
Konferensi Agung 2013 nanti,  untuk dipakai GMI dalam 
pelayanannya para quadrenium 2013-2017. Kiranya 
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pengalaman yang lalu-lalu tidak terulang di mana Disiplin 
tidak tuntas pada Konferensi Agung bersangkutan (2009), 
yang kemudian membuat kita  bingung, karena Disiplin 
2009, akhirnya disahkan di luar Konferensi Agung. Buku 
Disiplin mengamanatkan bahwa hanya Konag yang dapat 
mensahkan Disiplin, sebuah hak yang tidak bisa 
didelegasikan, termasuk ke Badan Episkopal sekalipun.  
 
PENUTUP 
Saya berpendapat, untuk meningkatkan pelayanan GMI ke 
depan dua faktor ini harus mendapat tekanan. Kurikulum 
sekolah-sekolah teologi dan agenda-agenda pembinaan di 
GMI hendaklah fokus pada dua pilar tadi, yakni: khotbah 
dan organisasi. Artinya, setiap pendeta dan Guru Injil GMI 
haruslah menjadi pengkhotbah-pengkhotbah yang baik dan 
sekaligus mampu memimpin dan mengorganisasikan 
jemaat dan unit pelayanannya. Kalau mau jujur, kita harus 
mengakui kecanggihan gereja-gereja yang beraliran 
kharismatik dalam dua aspek ini: khotbah (termasuk 
ibadah) dan organisasi. Tugas dan tanggung jawab para 
Bishop dan para District Superintendentnyalah untuk 
memacu dan meningkatkan mutu para pendeta dan Guru 
Injil GMI, sehingga mereka dapat meningkatkan 
pelayanannya. 
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6. GEREJA METHODIST INDONESIA YANG EKUMENIS, 

EVANGELICAL DAN WESLEYAN18 

 

GEREJA METHODIST YANG EKUMENIS 
Gereja Methodist adalah pionir gerakan ekumenis modern. 
John Mott adalah seorang warga Methodist (bukan pendeta 
dan bukan teolog) dari Amerika. John Mott adalah seorang 
ahli hukum, aktivis pemuda, organisator, “teolog awam” 
pencetus gerakan ekumenis internasional. Konferensi 
Pekabaran Injil Dunia (World Missionary Conference) yang 
berlangsung di Edinburg bulan Juni 1910, yang perayaan 
jubileum 100 tahunnya berlangsung bulan Oktober 2010 
lalu, dihadiri 1200 delegasi seluruh dunia, di Edinburg19,  
adalah atas prakarsa dan di bawah kordinasi dan 
kepemimpinan John Mott.  

 

 (John Raleigh Mott, Methodist Church, 
America)  

                                                           
18

Konferensi Distrik 2 Wilayah I, GMI, Palembang 25 
Mei 2012. 
19

Saya adalah satu-satunya delegasi dari Indonesia 
dalam perayaan itu, sebagai anggota CWME. 
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         Dari tujuh  orang General Secretary (Sekjen) Gewan 
Gereja Dunia (DGD) atau World Council of Chruches 
(WCC), sejak berdiri tahun 1948, tercatat tiga orang adalah 
orang Methodist: Philip A. Potter (Dominica 1972-1984), 
Emilio Castro (Uruguai 1985-1992), Samuel Kobia (Kenya, 
2003-2010).20 

 

 

(Philip Potter, Methodist Church, Dominica)  
 

 

Emilio Castro (Evangelical Methodist Church, Uruguay) 

                                                           
20

Empat orang lagi masing-masing W.A. Visser’t 
Hooft (Reformed, Belanda 1948-1966), Eugene 
Carson Blake (Presbiteryan, USA 1966-1972), 
Konrad Raiser (Lutheran, Jerman 1993-2003), Olaf 
Fykse Tveit (Lutheran, Norwegia, 2010-sekarang). 
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Samuel Khobia (Methodist Church in Kenya) 

          Kepeloporan tokoh-tokoh Methodist dunia ini, tentu 
tidk lepas dari warisan ekumenis yang diberikan oleh John 
Wesley kepada Gereja Methodist. John Wesley adalah 
pemimpin yang sangat berjiwa ekumenis. Dalam 
kotbahnya yang berjudul “The Catholic Spirit”, dia 
menguraikan adanya perbedaan-perbedaan ajaran, dogma, 
liturgi, dan tata-cara dalam berbagai denominasi yang 
beraneka ragam dalam tubuh Gereja Protestan di Eropa 
saat itu. Tetapi John Wesley mengajak semua orang percaya 
bersatu, tanpa menghilangkan perbedaan-perbedaan itu. 
Yang penting bagi John Wesley adalah ketulusan dan 
kejujuran. Dia mengutip II Raja-raja 10: 15, “Apakah hatimu 
jujur kepadaku seperti hatiku terhadap engkau? ... Jika ya, berilah 
tanganmu.” Ungkapan mengenai prinsip berekumenis yang 
terkenal “In essential, Unity, in non-essential, liberty, all things 
charity”, adalah juga ungkapan yang sering dianggap 
sebagai berasal dari John Wesley, walau banyak perdebatan 
tentang hal itu.21 

GEREJA METHODIS YANG EVANGELICAL 
Pada dasarnya, dan aslinya, Gerakan Methodist adalah 
sebuah gerakan evangelical untuk membangkitkan 

                                                           
21

Ada yang mengatakan, aslinya ungkapan itu dari 

Agustinus, kemudian diadopsi oleh banyak orang 
termasuk John Wesley. 



                          72 
 

semangat penginjilan yang sudah lemas (suam-suam kuku) 
di Gereja Anglikan di Inggris, bahkan di seluruh gereja 
protestan di Eropa pada abad ke-18. Ciri-ciri gereja 
Evangelical adalah:  

a. Alkitab adalah Firman Allah yang 
diinspirasikan yang tidak mengandung kesalahan; 
b. Yesus Kristus adalah Allah dalam bentuk 
manusia, lahir dari seorang perawan, hidup tapa 
dosa, mati di kayu salib untuk keselamatan 
manusia, bangkit dari maut, naik ke sorga, dan 
akan datang kembali dalam kemuliaan; 
c. dosa adalah nyata bukan khayalan;  
d. keselamatan adalah anugerah Allah, bukan 
usaha manusia; 
e. Gereja adalah lembaga Ilahi yang dibentuk 
untuk mengabarkan Injil.22 

          Keenam pilar evangelical ini adalah sangat Wesleyan. 
Mengenai Alkitab, John Wesley adalah “manusia satu 
buku” (homo unius libri), bahwa Alkitab itu adalah Firman 
Allah yang sesuangguhnya tanpa kesalahan. Keselamatan 
yang merupakan anugerah Allah, dan bukan usaha 
manusia adalah pengalaman Aldersgate John Wesley yang 
merupakan titik balik kerohanian dan pelayanan John 
Wesley. Tugas mengabarkan Injil adalah tugas utama yang 
sangat ditekankan John Wesley. Walau dia dilarang 
berkotbah di gereja-gereja  (wilayah – parish) dalam Gereja 
Anglikan, dia tidak mau berhenti berkotbah dan 
mengabarkan Injil. Dia berkata: “I look upon the world as my 
parish”.  

 

                                                           
22

Mark A. Noll, A History of Christianity in the United 
States and Canada, (Michigan: Eerdmans, 1992), h. 
381.  
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GEREJA METHODIST YANG INKLUSIF 
Selain ekumenikal dan evangelical, John Wesley juga 
adalah inklusif. John Wesley yakin bahwa Roh Allah 
bekerja di segala tempat di dunia ini  untuk memberikan 
“anugerah pendahuluan” (previnient grace) (Roma 5:8) 
kepada semua orang. Ia tegas menolak klaim bahwa di luar 
Kristus tidak ada keselamatan. Ia tidak percaya bahwa 
Allah akan menghukum mereka yang belum pernah 
memperoleh kesempatan mendengarkan Injil. Kendati 
umat non-Kristen hidup berdasarkan kebenaran yang 
mereka ketahui, namun kebenaran itu tidak sempurna. 
Yang sempurna datang melalui Yesus Kristus, yang 
mengutus semua orang percaya untuk menawarkan 
kesempurnaan itu melalui pemberitaan Injil. Pekabaran Injil 
kepada umat non-Kristen, harus dilakukan tanpa sikap 
negatif terhadap agama mereka, tetapi sebuah janji positif. 
John Wesley berkata, “God has more in store for you. You shall 
see greater things than these, grater things than in your sincerity 
you have seen thus far.”23Misiologi berdasarkan prevenient 
grace ini bertolakdari keyakinan bahwa Allah mengasihi 
semua orang dan menghendaki keselamatan dialami oleh 
mereka semua (Yohanes 3:16). Hanya dengan begitu, 
conviction dan tolerance dapat berjalan bersama-sama, 
karena keduanya datang dari sumber yang sama yakni 
kasih. John Wesley berkata: 

“if you love God, you will love your brother also; you will be ready to lay 
down your life for his sake;… While you abhor every kind and 
degree of persecution, let your heart burn with love to all 
mankind, to friends and enemies, neighbours and strangers; to 

                                                           
23

Theodore Runyon, The New Creation, (Grand 
Rapids: Baker Books, 1999), h. 106. 
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Christians, Heathens, Jews, Turks, Papist heretics; to every soul 
which God hast made”24 

 

GEREJA HARUS BERSATU 
Sejarah Gereja mencatat, ketika gereja dan badan-badan 
zending mengalami kebangunan (revival) abad ke-18 yang 
lalu di Eropa dengan lahirnya gerakan Pietisme dan 
Methodisme, maka gereja-gereja di Eropa mengalami  
kesatuan roh yang kemudian diwujudkan dengan kesatuan 
gerak untuk mengabarkan Injil ke seluruh dunia. Kemudian 
semangat kesatuan ini mengkristal lebih kental lagi awal 
abad ke-20 melalui penyelenggaraan Konferensi Pekabaran 
Injil Sedunia (Wolrd Missionary Conference) tahun 1910 di 
Edinburg. David Bosch mengatakan bahwa:  

“Edinburgh 1910 suggested, without spelling it out, that 
authentic unity could not be had without authentic mission, 
without an open window toward the world. In the course of time 
those first halting steps toward unity in mission and mission in 
unity would lead to the conviction that it is impossible to choose 
in favour either of unity or of mission: “The only possible choice 
for the Church, or any part of the Church, is for or against 
both”.25 

Pembentukan  International Missionary Council (IMC) in 
1921 adalah wujud dari sebuh prinsip teologis bahwa 
gerakan ekumenis tidak dapat dipisahkan atau 
didikhotomikan  dari gerakan pekabaran Injil (misi). 
Sayang, sejak pembentukan World Council of Churches 
(1948) di Amsterdam, terutama setelah penggabungan IMC 
dengan WCC tahun 1961 di New Delhi, muncullah 

                                                           
24

Ibid., h. 221. 
25Ibid., p. 459.  
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dikhotomi antara gerakan ekumenis dengan gerakan 
evangelical.             

          Sejak tahun 1960-an banyak lembaga-lembaga Injili 
yang mempersepsikan WCC secara lambat tapi pasti 
memusatkan kiprahnya pada isu-isu perdamaian, keadilan, 
dan isu-isu internasional lainnya, dan kurang memberikan 
tekanan pada masalah pekabaran Injil. Kelompok ini 
akhirnya membentuk badan yang lain yang dikenal dengan 
World Evangelical Assosiation (WEA). Di bawah pimpinan 
Billi Graham mereka merumuskan apa yang dikenal 
sebagai “Lausanne Committee for the World Evangelization” 
(LCWE).  

          Tetapi hari-hari ini dikhotomi ini semakin lama 
semakin terjembatani. Kelompok ecumenical dan 
evangelical semakin lama semakin saling mendekatkan diri 
dan membangun kerjasama. Perayaan 100 tahun peristiwa 
WMC pada Oktober 2010 yang lalu diselenggarakan dalam 
kebersamaan yang luas antara kelompok evangelical dan 
ecumenical itu. Belum lama ini terbentuk pula  Global 
Christian Forum yang merupakan wadah bersekutu dan 
berdiskusi semua aliran kekristenan (Katolik, Ortodoks, 
Protestan dan kaum Injili). Tahun lalu forum ini 
mengadakan Konferensinya di Manado.  
          Berkaitan dengan tren ini  ada beberapa langkah yang 
perlu dilakukan oleh semua pihak sehingga misi dapat 
terus dilaksanakan:26 

(a) repent of past failures and 
reflect more self-critically on their ways of relating to one 
another and their methods of evangelism; 

                                                           
26 Balia and Kim (eds), Edinburg 2010: wittnessing 

to Christ Today. (Adinburg: Regnum Book 
International, 2010),  p. 213. 
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(b) renounce all forms of 
denominational competition and rivalry and the temptation 
to proselytize members of other Christian traditions; 

(c) avoid establishing parallel 
ecclesial structures, but rather stimulate, help and cooperate 
with existing local churches in their evangelistic work; 

(d)  condemn any 
manipulation of humanitarian assistance to individual 
Christians or churches to induce people to change their 
denominational allegiance or to further the missionary 
goals of one church at the expense of another; 

(e) Help people who are in the 
process of changing their church allegiance to discern 
whether they are being guided by worthy or unworthy 
motives; 

(f) Learn to ‘speak the truth in 
love’ to one another when they consider others to be 
proselytizing or engaging in dishonest practices in 
evangelism. 
 

REFLEKSI PENUTUP 
Misi pada masa kini bukan lagi satu arah seperti abad-abad 
lalu “dari Barat ke Timur” (From West to East). Gerakan 
misi saat ini adalah “from every where to every where” 
(dari segala tempat ke segala tempat). Zaman ini adalah era 
untuk menampakkan secara lebih nyata lagi doa Tuhan 
Yesus “supaya mereka semua menjadi satu” agar “dunia 
percaya bahwa Engkaulah yang mengutus Aku”. 
Pekabaran Injil yang ekumenis adalah panggilan yang 
sangat urgen. Ronald J. Sider mengatakan:  

 

“Repentance is the place to start. From all the shattered fragments 
of Christ’s divided body, we must cry out together: ‘Our division 
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are scandal, an abomination, a damnable sin against you, O Lord. 
Have mercy upon us.’ It is sin to refuse to participate in 
ecumenical dialogue and fellowship with all other Christians who 
confess Jesus Christ as God and Saviour according to the 
Scriptures. It is a sin to send missionaries to other lands without 
first consulting carefully with the Christians already there. It is a 
sin not to work hard and pray fervently to overcome the 
denominational divisions, theological disagreements and ethical 
arguments that divide Christian.”27(Pertobatan adalah langkah 
pertama.  Semua bagian tubuh Kristus yang terpecah-belah  
harus berteriak bersama: “Perpecahan kami adalah tragedy, 
kebencian dan sebuah dosa yang menjijikkan di 
hadapanmu, Ya Tuhan. Kasihanilah kami”.  Oleh karena itu 
adalah sebuah dosa menolak ambil bagian dalam kerjasama 
oikumenis dan bersekutu dengan sesame orang percaya 
yang mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan 
Juruselamat, sesuai Alkitab. Adalah doa mengirim 
misionaris (penginjil) ke daerah lain tanpa terlebih 
berkonsultasi dengan Gereja lain yang telah berada di 
daerah itu sebelumnya. Adalah dosa, bila kita lalai berdoa 
untuk mengatasi perpecahan gereja, pertentangan teologi 
dan pertengkaran tentang masalah-masalh etika, yang 
dapat mengancam kesatuan Gereja.”).  

Dalam kaitan ini, kita perlu merenungkan prinsip ekumenis 
Methodist sebagaimana ditekankan oleh John Wesley pada 
zamannya, yaitu: In essentials, unity; In non-essentianls, 
liberty; In all things, charity”. (Dalam perkara-perkara esensil, 
kita bersatu; Dalam perkara-perkara tidak esensil, kita 
bebas; Tetapi dalam semua perkara, kita saling mengasihi).  

 

 

                                                           
27 Sider, Op.cit.,  p. 106. 
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7. KEMANDIRIAN GEREJA 
 
Maju mundurnya kwalitas pelayanan amat menentukan 
pada mandiri tidaknya gereja (baca: jemaat-jemaat GMI). 
Pendeta yang mutu pelayanannya (khotbah dan 
kepemimpinan) bagus dan mantap akan mengakibatkan 
pertumbuhan dan perkembangan jemaat yang dilayaninya. 
Sebaliknya, kalau kwalitas pendeta, terutama dalam bidang 
kotbah dan kepemimpinan-manajemen, maka yang terjadi 
adalah kebosanan, tidak ada gairah, ingin beralih ke jemaat 
lain atau bidang pelayanan lain.  
Dalam GMI kita melihat kenyataan seperti itu sering terjadi. 
Pendeta yang melayani di sebuah jemaat yang tidak 
bertumbuh, pasti akan mengalami rasa jenuh, dan ingin 
pindah ke jemaat lain.Gejala dan kecenderungan  
berbahaya  yang terjadi sekarang di dalam GMI (terutama 
di kalangan para pendeta) adalah kurang komitmen 
memajukan jemaat di mana seseorang melayani. Salah satu 
penyebab gejala itu ialah system penempatan pendeta yang 
masih menganut system “sending pastor”, yaitu penempatan 
pendeta oleh Bishop. Karena tidak ada jaminan bagi 
seorang pendeta berapa lama dia melayani di sebuah 
jemaat, maka tidak ada komitmen, tekad dan keseriusan 
mengembangkan jemaat itu menjadi jemaat yang mandiri 
dan berkembang.  
Dalam sejarah misi gereja Henry Venn dan Rufus Anderson 
memperkenalkan tiga unsur kemandirian gereja: (1) self-
governing (mampu memimpin gerejanya sendiri), (2) self-
propagating (mengembangkan gerejanya sendiri), (3) self-
supporting (mampu membiayai diri sendiri). Senafas dengan 
teori di atas, di lingkungan PGI (Lima Dokumen Keesaan 
Gereja-LDKG) diperkenalkan tri-kemandirian: (1) 
kemandirian daya, (2) kemandirian teologi, (3) kemandirian 
dana.  
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          Apakah GMI sudah mencapai tiga kriteria 
kemandirian itu? Mengenai kemandirian daya, dalam arti 
tertentu sudah mencapainya, di mana GMI sudah 
mempunyai Bishop sendiri, bahkan sudah mempunyai dua 
Bishop. Namun kita perlu bertanya, apakah jemaat-jemaat 
dan lembaga-lembaga GMI sudah dilayani dan dipimpin 
oleh para pelayan (baca: pendeta dan Guru Injil) dan 
pemimpin yang benar-benar terampil dan mampu 
meningkatkan pelayanan? Apakah STT GMI sudah 
memiliki tenaga-tenaga (baca: teolog-teolog Methodist) 
yang berkualitas? Apakah Universitas Methodist Indonesia 
dan ABA Palembang sudah memiliki sendiri profesor, 
Doktor dalam berbagai disiplin ilmu? Bukankah selama ini 
GMI masih lebih banyak mengandalkan sumber daya dari 
luar untuk mempertahankan eksistensi lembaga-lembaga 
pendidikannya? Ini semua bisa ditingkatkan kalau betul-
betul ada rencana strategis, jangka pendek, menengah dan 
panjang.  
          Berbicara tentang “kemandirian teologi”, GMI juga 
masih jauh dari yang diharapkan. Konferensi-konferensi 
kita belum banyak menyoroti (baca: menteologisir)  tentang 
masalah-masalah yang terjadi di sekitar kita: seperti 
masalah lingkungan hidup (seperti masalah Indo Rayon), 
masalah kekerasan, masalah korupsi, masalah politik, 
masalah kemiskinan dll. Gereja yang berteologi ialah gereja 
yang peduli terhadap penderitaan manusia di sekitarnya 
dan mengeluarkan suara nabiah sebagai posisi teologinya. 
Konferensi Tahunan dan Konferensi Agung GMI masih saja 
merupakan kegiatan formal rutinitas dengan agenda-
agenda ritin (“business as usual”) Saya hanya mau 
mengatakan, bahwa tren yang sedang terjadi pada skala 
lokal dan global menunjukkan bahwa gereja yang tidak 
perduli pada dunia sekitarnya cepat atau lambat akan 
ditingkalkan konstituennya. Inilah waktunya bagi GMI, 
ketika sedang bersiap memasuki usia 100 tahun, untuk 
menyadari tanggung jawab teologisnya. Kalau tidak GMI 
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akan menjadi gereja marginal yang akan ditinggalkan 
orang. Ada gejala bahwa golongan menengah ke atas 
lambat laun meninggalkan GMI.  
          Mengenai kemandirian dana, posisi GMI agak unik di 
kalangan gereja-gereja di Indonesia. Umumnya, di mata 
sebagian umat Kristen di Indonesia, GMI adalah gereja 
yang mandiri, bahkan dipersepsi sebagai gereja yang kaya. 
Apakah persepsi itu sesuai dengan kenyataan di lapangan? 
Berapa persenkah jemaat-jemaat GMI dapat mandiri tanpa 
mendapat subsidi dari Kantor Pusat (atau Kantor Bishop)? 
Apakah semua pendeta GMI sudah bisa menyekolahkan 
anak-anaknya ke sekolah-sekolah yang baik? Sejauh mana 
GMI tergantung pada dana dari Gereja Methodist Korea 
Selatan untuk mempertahankan hidup dua STT (STT GMI 
Bandar Baru dan STT Wesley, Jakarta). Seharusnya, 
kesenjanganpendapatan pendeta di desa dan di kota tidak 
boleh terlalu besar, walau tidak mungkin sama rata betul. 
Manajemen keuangan gerejawi harus diterapkan agar GMI 
dapat keluar dari masalah-masalah krisis keuangan. GMI 
boleh dikatakan memunyai banyak aset yang dapat 
dikelola sebagai  sumber untuk mendukung pelayanan 
GMI secara finansial.  
 Juli 1980 yang lalu GMI merayakan HUT GMI 75 tahun 
dengan upacara yang tidak saja meriah, tetapi juga 
bermakna. Meriah, karena dirayakan secara nasioanal, 
berpusat di PKMI I Medan, dihadiri oleh ribuan umat dan 
para undangan dari dalam dan luar negeri. Bermakna, 
karena dalam semangat HUT 75 tahun itu GMI menyatakan 
tekadnya untuk menjadi sebuah gereja yang misioner, 
dengan agenda bahwa setiap jemaat harus membuka pos 
Pekabaran Injil. Kita semua tahu, bahwa berkat perayaan 
HUT GMI 75 tahun itu, GMI mengawali gerakan 
kebangkitanya dengan berbagai agenda: misi ke Tanah 
Karo dan Langkat, misi ke pantai Timur Sumatera 
(termasuk program Klinik Berlayar), berdirinya ITA 1984 
(sekarang STT-GMI), dll. Mengapresisi perayaan HUT 75 
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tahun itu, Bishop H. Sitorus, mencatat dalam Episcopal 
Address pada Konferensi Agung Oktober 1981 sbb: 
“Perayaan Jubeleum 75 tahun GMI adalah sebagai titik tolak 
penggalangan serta peningkatan semangat dan hidup baru di 
dalam kebulatan tekad untuk terus setia melaksanakan tridarma 
tugas panggilan gereja yautu marturia, koinonia dan diakonia.” 
(Lihat Bimbingan dan Pengarahan (Episcopal Address) 
Bishop H. Sitorus pada Konferensi Agung GMI 11-18 
Oktober 1981 di Medan, hal. 16.) 
          Memang, momentum HUT adalah kesempatan emas 
untuk membuat terobosan baru, komitmen baru dan 
agenda-agenda baru demi peningkatan pelayanan. Hampir 
semua institusi (gereja dan organisasi sekuler) 
memanfaatkan momentum HUT 100 tahun sebagai 
kesempatan baik untuk melakukan berbagai pembaruan. 
Konferensi Agung 2001 yang lalu dengan sadar menyadari 
urgensi ini, sehingga telah memberikan mandat kepada 
Panitua HUT 100 tahun GMI untuk mempersiapkannya 
dengan baik. Waktunya sudah dekat, HUT 100 tahun GMI 
sudah tinggal satu tahun lagi, panitia belum kelihatan 
sibuk. Kita berharap, bahwa di bawah kepemimpinan 
kedua Bishop kita (Bishop R.P.M. Tambunan dan Bishop 
Bakhtiar Kwee) perayaan HUT 100 tahun GMI dapat 
dirayakan dengan meriah, lebih meriah dari 25 tahun yang 
lalu, sekaligus bermakna, lebih dari 25 tahun yang lalu.  
 
Penutup 
Demikianlah sedikit catatan-catatan yang dapat saya 
sampaikan sebagai pengantar diskusi kita. Marilah kita 
terus berjuang dan bekerja keras untuk meningkatkan 
pelayanan kita  dalam semua lini dan unit pelayanan yang 
ada: jemaat, sekolah, seminari, Universitas, Rumah Sakit, 
Kantor Pusat, projek dsb. Khusus bagi para pendeta dan 
guru Injil GMI peningkatan kwalitas khotbah melalui 
bacaan yang luas. Untuk mengembangkan potensi jemaat 
secara maksimal, marilah kita mempelajari Disiplin GMI 
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dengan tekun. Kalau khotbah sudah bermutu, manajemen 
jemaat baik, maka jemaat-jemaat kita dan GMI kita akan 
segera menjadi mandiri dalam semua hal: daya, teologi dan 
dana.  
Marilah kita buat HUT 100 tahun GMI tahun 2005 nanti 
sebagai momentum untuk membaharui tekad dan 
komitmen kita untuk membesarkan Kerajaan Allah melalui 
GMI tercita. Dan, sebagai wujud tanggung jawab sosial dan 
tanggung jawab politik, marilah kita sukseskan Pemilu 
2004. Tuhan memberkati GMI. ***  
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8. BERSATU DALAM ROH KUDUS  UNTUK MELAYANI 
BANGSA28 

 
 
CATATAN PENGANTAR 
Tema ini sebenarnya sudah sering kita bahas, baik dalam 
Konferensi Tahunan (Konta), maupun dalam forum-forum 
yang lain, selama empat tahun ini. Tetapi sebagai tema, 
yang yang diangkat dari visi GMI, yang dirumuskan bulan 
Februari 2002 yang lalu, tentu ia senantiasa mengandung 
muatan yang tak habis-habisnya untuk digali. 
          Tema ini mengandung dua pesan. Pertama, mengajak 
Gereja Methodist Indonesia (GMI) untuk bersatu. Di balik 
ajakan ini tentu ada asumsi atau kontatasi bahwa kesatuan 
GMI selama ini belum sungguh-sungguh mantap, atau 
paling sedikit kesatuan itu masih perlu dimantapkan. Pesan 
kedua, mengajak GMI untuk melayani bangsa, yaitu bangsa 
Indonesia. Saya melihat di belakang ajakan ini ada 
paradigma baru dalam cara kita bergereja, yakni bahwa 
melalui tema ini GMI melihat bangsa (nation) sebagai 
lapangan pelayanan kita. Tema ini mengandung hipotesa, 
yaitu bahwa untuk dapat melaksanakan tugas gereja di 
tengah-tengah dunia ini (baca: negara Indonesia) secara 
maksimal, maka GMI haruslah memperkokoh kesatuannya. 
Tentu kesatuan yang dimaksud bukanlah kesatuan yang 
diikat oleh kepentingan duniawi (seperti kesatuan politik) 
tetapi kesatuan yang diikat oleh Roh Kudus.  
         Saya akan mencoba membahas dua pesan tadi, yaitu: 
kondisi GMI sekarang, dan kondisi Negara Indonesia 
sekarang sebagai lapangan pelayanan kita. Sebagaimana 
lazimnya sebuah ceramah tema, maka yang dilakukan 
bukanlah sebuah pemecahan masalah, tetapi lebih pada 
merumuskan masalah. Konferensi inilah yang akan 

                                                           
28

 Ceramah tema pada Konferensi Tahunan GMI 
Wilayah I di Parapat, Juni 2002. 
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melakukan percakapan-percakakapan untuk mencari solusi 
terhadap berbagai soal yang kita hadapai sebagai gereja 
yang sedang “di utus ke dalam dunia”. 
 
KONDISI INDONESIA SEKARANG INI 
Untuk melihat tantangan kekristenan (baca: GMI) dalam 
konteks sosial politik di Indonesia sekarang ini, kita perlu 
memahami peta politik yang sedang berkembang di 
Indonesia dewasa ini. Persoalan bangsa Indonesia dari sejak 
mulai merdeka sampai sekarang adalah persoalan ideologi 
negara. Inilah kelemahan bangsa Indonesia yang paling 
besar, bahwa setelah 60 tahun merdeka, masalah ideologi 
negara belum tuntas. Semua masalah yang kita hadapi 
dewasa ini (mulai dari kerusuhan Mei 1998, kerusuhan 
Poso, Maluku, Bom Natal,  dll) adalah implikasi dari 
masalah distorsi ideologi itu.  
           Kita tahu bahwa ketika para mendiri bangsa hendak 
menentukan dasar negara, pilihan yang ada pada waktu itu 
adalah nasionalisme sekuler atau agama Islam (syariat) 
yang sama-sama mempunyai pendukung yang hampir 
berimbang. Maka demi kesatuan Indonesia sebagaimana 
tersirat dan tersurat dalam pembukaan UUD 1945, maka 
dengan cara-cara Indonesia yaitu “musyawarah untuk 
mufakat” atau “kompromi” akhirnya bangsa ini 
menemukan jalan tengah yaitu “Pancasila”. Jadi Pancasila 
yang digali Sukarno dari berbagai sumber dan referensi itu 
adalah merupakan sebuah rumusan kompromi yang 
merupakan jalan ketiga (the third way)  atau win-win solution 
dari dua pilihan yang bertolak-belakang antara negara 
agama dan negara sekuler (demokrasi). Sekali lagi, 
kesatuan adalah merupakan “common mission” atau 
“proyek bersama” sebuah Indonesia yang sangat heterogen.  
          Kemudian badan konstituante hasil Pemilu 1955, yang 
cukup demokratis itu, juga kembali mengalami jalan buntu 
dalam perdebatan panjang dan seru di sekitar dasar negara 
kita, antara dasar agama (Islam) atau nasionalisme 
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(sekuler). Karena desakan ABRI (Nasution) akhirnya atas 
nama “kesatuan”, tahun 1959 Sukarno mengeluarkan dekrit 
Presiden dengan menyatakan bahwa dasar negara RI 
kembali kepada UUD 45. Dekrit Presiden ini efektif karena 
mendapat dukungan luas dari lapisan masyarakat terutama 
dari pihak militer. Dan, untuk menyeimbangkan 
pertarungan kedua kekuatan  tadi Sukarno memilih strategi 
dengan merangkul Komunis dan mencanangkan 
NASAKOM. Untuk sementara konflik antara dua kubu 
nasionalis dan Islamis dapat diredam. 
          Sesudah Orde Lama (Orde Sukarno) jatuh, maka 
lahirlah Orde Baru (Orde Suharto) di mana Suharto 
membangun kekuasaan politik dengan memegang dua 
kekuatan besar yaitu kekuatan nasionalisme (Golkar) dan 
kekuatan tentara. Sedangkan kekuatan Islam 
dimarginalkan. Golkar dan ABRI menjadi mesin politik 
ORBA yang melakukan senteralisasi kekuasaan. Suharto 
berhasil menciptakan stabilitas politik dan keamanan 
sebagai syarat pembangunan nasional di segala bidang, 
yang dalam arti tertentu cukup berhasil juga. Tetapi, 
ternyata stabilitas yang dipaksakan seperti itu hanya 
mampu efektif dalam jangka pendek. Karena, cepat atau 
lambat, setiap pemerintahan represif akan menghadapai 
resistansi. Itu terjadi si mana saja (Korea Selatan, Filipina, 
Indonesia dll). Orde Baru juga gagal mewujudkan cita-cita 
masyarakat yang adil dan makmur.   
          Setelah Suharto jatuh, maka terjadilah kembali 
pertarungan antara kekuatan agama dengan kekuatan 
nasionalisme. Kekuatan agama termanisfestasi dalam 
partai-partai politik Islam (PKS, PAN, PBB, PKB dll). Walau 
PAN dan PKB dikatakan sebagai partai terbuka tetapi basis 
utama pendukungnya adalah Islam (NU untuk PKB dan 
Muhamadiyah untuk PAN). Sedangkan kekuatan 
nasionalisme terwujud dalam partai Golkar, PDIP, Partai 
Demokrat dll. Walau kekuatan nasionalisme masih 
memegang kepemimpinan nasional sekarang ini (SBY-
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Kalla), tetapi kelihatannya, kekuatan Islam semakin 
menonjol secara politik. Sedangkan kekuatan militer sudah 
sejak reformasi dipreteli.  
          Tantangan kita paling besar dalam era otonomi 
daerah sekarang ini ialah, bahwa walau ketujuh kata 
“dengan syarat menjalankan syariat Islam bagi pemelik-
pemeluknya” tidak tercantum secara formal dalam 
perundang-undangan, tetapi jiwa dari syariat itu sudah 
masuk dalam berbagai produk hukum di Indonesia (UU 
Peradilan Agama, UU Zakat, UU Haji, UU Perkawinan, UU 
Pendidikan dll). Walikota Padang sudah membuat instruksi 
agar semua siswa memakai “kerudung” di seluruh sekolah 
negeri di kota Padang. Di Nangro Aceh Darussalam sudah 
diberlakukan syariat Islam ditandai dengan eksekusi 
hukum cambuk beberapa hari yang lalu. Di berbagai kota 
dan kabupaten (akan) banyak Peraturan Daerah yang di 
dalamnya prinsip-prinsip syariat Islam sudah (akan) 
dimasukkan. Sekarang masih ada ratusan Rancangan UU 
yang akan dibahas oleh DPR yang cenderung diskriminatif 
terhadap pemeluk agama non-Islam. 
          Apa yang harus dilakukan oleh gereja dalam konteks 
sosial politik seperti saya gambarkan di atas? Inilah salah 
satu pesan tema kita yaitu agar kita sebagai warga gereja 
dan sebagai warga bangsa turut memikirkan masa depan 
bangsa. Apakah gereja (GMI) tinggal diam dalam kontek 
pergumulan bangsa Indonesia seperti sekarang ini? Apakah 
kita hanya menyerahkan persoalan kebangsaan ini kepada 
Tuhan dan menunggu secara passif apa yang terjadi? Apa 
yang dapat GMI sumbangkan dalam rangka peran sosial-
politik di tengah bangsa Indonesia di mana GMI hadir 
sebagai bagian dari tubuh Kristus? Di manakah peran 
pelayananan diakonia transformatif gereja kita? Apakah 
kita puas dengan pelayanan diakonia karitatif?  
 
TUGAS ORANG KRISTEN DALAM MASALAH 
KEBANGSAN 
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Dasar keterlibatan orang Kristen dalam bidang politik dan 
kebangsaan adalah perintah Alkitab seperti, antara lain, 
terdapat dalam  Roma 13:1-7. Pada zaman Paulus orang 
Kristen merupakan sekte minoritas, yang status dan peran 
politiknya tidak jelas. Bahkan, orang Kristen dianggap 
sebagai pengacau, karena mereka adalah pengikut Yesus 
yang belum lama dieksekusi penguasa Roma dengan 
hukumam mati (salib) karena tuduhan (palsu) “subersi”, 
atas pernyataan Yesus bahwa Dia adalah “Raja” (Markus 
15:26). Kekaisaran Romawi pada zaman itu bukanlah 
pemerintahan demokratis, di mana hak-hak sipil 
dilindungi. Kaisar-kaisar memposisikan diri sebagai dewa 
yang  mengharuskan segenap rakyat sujud dan 
menyembah. Siapa yang tidak taat akan dihukum. Ketika 
Paulus menulis suratnya, Nero adalah kaisar yang 
berkuasa, yang menganiaya orang Kristen, karena mereka 
menolak menyembah Kaisar. Ternyata, orang Kristen itu 
semakin dihambat, semakin merambat. 
          Justru dalam konteks sosial-politik yang amat 
memprihatinkan bagi umat Kristen itulah Paulus 
meletakkan landasan teologis sikap politik umat Kristen. 
Sebagai kelompok minoritas yang “lemah” orang Kristen 
pada saat itu tidak mempunyai kekuatan apa-apa, kecuali 
kekuatan iman. Tetapi Paulus justru mengingatkan orang 
Kristen di Roma agar tidak terpancing ke dalam dua sikap 
ekstrim, yang sering terjadi saat itu, yaitu: (1) gerakan radikal 
(gerakan politik bawah tanah) seperti dilakukan kaum 
“Zelot” yang melakukan perlawanan dengan cara-cara 
kekerasan, terorisme, untuk memperjuangkan 
kemerdekaan dari penjajahan Romawi, dan merebut 
kekuasaan. (2) gerakan  askese (apolitik) yang menarik diri 
(ke gurun pasir) dari relitas sosial-kemasyarakatan atas 
dasar iman vertikal, yang menganggap segala yang berbau 
duniawi adalah dosa yang harus dihindari. Sikap Paulus 
adalah sikap positif, kritis, kreatif dan realistis. Bagi Paulus, 
negara adalah “institusi illahi” (a divine institution) dengan 
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kuasa yang datang dari Allah. Negara diciptakan Tuhan 
untuk menjalankan tugas menegakkan keadilan, menjamin 
perlindungan warga, dan menjalankan pelayanan publik. 
Negara berfungsi mencegah terjadinya “hukum rimba” 
(yang kuat menelan yang lemah). Negara menjaga dunia ini 
agar tidak khaos (anarkhi). Karena itu Gereja juga dipanggil 
mengupayakan terciptanya damai (kesejahteraan) di dalam 
negara, karena dalam negara yang makmur dan damai, 
gereja dapat hidup lebih baik (Yeremia 29:7).  
          Menurut Paulus, kepada pemerintah yang menjadi 
“pelayan-pelayaan” dan “hamba-hamba” Allah, setiap 
orang harus takluk, hormat dan loyal (bdk. 1 Petrus 2:17). 
Orang Kristen harus taat dalam hal membayar pajak 
(pribadi, bumi, kekayaan dll). Tetapi untuk pemerintahan 
yang korup, yang menindas, yang tidak menegakkan 
hukum tetapi melakukan kekerasan, orang Kristen harus 
kritis dan mampu mengambil sikap “memikul salib”, 
dalam arti lebih taat kepada Allah daripada kepada 
manusia (Kisah Rasul 5:29), sebab masih ada kuasa yang 
lebih tinggi dari kuasa pemerintah. Inilah yang dilakukan 
oleh Dietrich Bonhoeffer pada zaman Hitler, di mana dia 
menentang kediktatoran Hitler dengan harga mahal yakni 
dihukum gantung.      
          Melihat perkembangan terkini, sikap politik orang 
Kristen  dapat dibagi atas tiga kelompok. Pertama, mereka 
yang apolitik, yang menganggap politik sebagai urusan 
duniawi yang kotor yang tidak perlu dicampuri gereja yang 
dianggap sebagai lembaga yang mengurusi sorga saja. Bagi 
mereka doa dan ibadah akan menyelesaikan segala 
masalah.  Walau sudah banyak Gereja dan warga Kristen di 
Indonesia yang meninggalkan persepsi (warisan Pietisme) 
ini, namun dalam batas tertentu masih banyak warga yang 
menganut pandangan demikian. Masih banyak tokoh dan 
warga gereja yang apolitik. Walau gereja bukanlah 
kekuatan politik, tetapi kekuatan moral, namun sikap 
apolitik terlalu ekstrim.  Kedua, adalah kelompok yang ingin 
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merebut kekuasaan politik (paling sedikit mempunyai 
kekuatan signifikan dalam struktur pemerintahan) agar 
dapat “menentkan jalannya negeri ini”. Kelahiran Partai 
Damai Sejahtera (PDS), yang walau berasaskan Pancasila, 
dilihat sebagai termasuk pada kategori yang kedua ini. Para 
pendiri PDS ingin masuk dalam sistem kenegaraan melalui 
semangat “beriman dan berharap kepada Kristus”. Jika tidak 
sekarang, kapan lagi? Demikian menurut penganut 
pandangan ini. Agaknya, sikap seperti ini lahir dari 
pengalaman pahit penganut pandangan ini di mana orang 
Kristen di Indonesia dianggap sedang dimarginalkan. 
Untuk membela nasib orang Kristen di Indonesia penganut 
pandangan ini “bermimpi” untuk masuk dalam struktur 
kekuasaan. Ternyata, hasil pemilu legislative yang lalu 
menunjukkan bahwa “mimpi” kelompok ini belum menjadi 
kenyataan.  Ketiga, mereka yang berpendapat bahwa orang 
Kristen di Indonesia terpanggil sebagai garam dan terang 
dunia yang melalui iman Kristianinya dapat melakukan 
transformasi politik secara positif, kritis, kreatif, dan 
realistis. Orang Kristen harus bersikap positif dalam arti 
menerima relaitas sosial politik yang ada dengan keyakinan 
bahwa Tuhanlah yang menempatkan dan mengutus orang 
Kristen di Indonesia, untuk menghadirkan tanda-tanda 
Kerjaan Allah yaitu kebenaran, damai sejahtera, keadilan 
dan sukacita (Roma 14:17). Kritis, berarti orang Kristen 
tidak bersifat “nrimo” (pasrah) tetapi harus senantiasa 
bersikap kritis terhadap segala dinamika perkembangan 
politik yang terjadi serta senantiasa siap memberikan 
“suara kenabiannya”. Kreatif, berarti, orang Kristen tidak 
hanya mampu menari pada “gendang” orang lain, tetapi 
orang Kristen harus mampu juga secara proaktif 
menawarkan alternatif pemecahan masalah. Realistis, 
berarti orang Kristen harus memperhitungkan segala faktor 
kekuatan dan kelemahannya, untuk tidak terjerumus ke 
dalam sikap “ektrim”.  
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BERSATU DALAM ROH KUDUS 
Samuel Kobia (Sekjen Dewan Gereja Sedunia-WCC) 
mengangkat sebuah kearifan lokal Afrika dengan 
mengatakan, “If you want to walk fast walk alone. If you do not 
want to walk fast walk together.” (kalau anda ingin berjalan 
cepat, berjalanlah sendiri; Kalau anda ingin berjalan jauh, 
berjalanlah bersama-sama). 
          Peribahasa Afrika di atas mempuyai makna yang 
hampir sama dengan peribahasa Indonesia “Bersatu kita 
teguh, bercerai kita runtuh”. Yesus sendiri mengatakan 
kepada murid-muridNya “Tetapi kamu akan menerima kuasa, 
kalau Roh Kudus turun ke atas kamu ….” (Kis. 1: 8) Kuasa 
yang pertama dilahirkan Roh Kudus yang turun ke atas 
murid-murid itu adalah kuasa “kebersamaan” dan 
kesatuan. Alkitab mencatat: “Dan semua orang yang telah 
menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka 
adalah kepunyaan bersama”(Kis. 2:44) Kemampuan orang 
kristen mula-mula bertahan dari segala macam 
penganiayaan, penindasan, dan segala pembatasan 
perundang-undangan bukanlah karena mereka memiliki 
kekuatan politik atau kekuatan militer. Satu-satunya 
kekuatan mereka adalah kekuatan iman, kuasa doa,  dan 
kuasa kebersamaan mereka. Justru karena cara hidup 
mereka yang: bersatu, bersekutu, bersama-sama, sehati, 
maka “mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan 
menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan.” 
(Kis. 2:47) 
           Bagaimana dengan GMI? Apakah kesatuan, 
kebersamaan, kesehatian dan persekutuan di GMI sekarang 
ini semakin mantap atau sebaliknya semakin longgar? 
Kenapa terjadi konflik yang berkepanjangan dalam sebuah 
jemaat tertua di GMI yaitu GMI Gloria Medan? Apakah 
dalam periode 2001-2005, setelah GMI mempunyai dua 
Bishop, maka  pelayanan GMI dalam berbagai bidang 
(Marturia, Koininia, Diakonia, Didaskalia, Liturgia) 
semakin berkembang? Saya mencoba beberapa indikator 
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yang menunjukkan bahwa kesatuan GMI pada saat ini 
sedang mengalami degradasi (penurunan).  
          Pertama, kemacetan dalam proses perampungan 
Buku Disiplin GMI 2001-2005. Penyebab utama adalah 
lemahnya mekanisme pengambilan keputusan dalam GMI. 
Kita mempunyai “Dewan Bishop” tetapi karena 
anggotanya hanya dua, maka mulculnya penyakit 
organisasi yang bernama “dualisme” sangat sulit 
dihindarkan, di mana mekanisme kerja-sama antara kedua 
bishop kita itu diganggu oleh faktor psikologis yang 
bernama “saling segan-menyegani”. Memang, GMI sudah 
mempunyai Badan Episkopal sejak tahun 1993, tetapi 
kehadiran dan peran Badan Episkopal di GMI masih belum 
jelas, dan, pemahaman (persepsi) kita tentang Badan 
Episkopal masih berbeda-beda.  
          Kedua, konflik yang berkepanjangan di GMI Gloria, 
sebuah jemaat tertua dalam GMI (yang tahun ini usianya 
100 tahun) yang telah menjadi konsumsi media, tidak saja 
pada aras lokal tetapi sudah menjadi berita nasional. Ada 
apa di balik konflik yang berkepanjangan ini, tentu 
membutuhkan waktu dan pemikiran yang besar untuk 
memecahkannya. 
          Bagaimana dengan keberadaan Yayasan-yayasan 
dalam GMI? Sebagaimana kita ketahi bahwa Undang-
undang Nomor 28 tahun 2004 sebagai pengganti UU No. 
16, tahun 2001 telah mengatur bahwa sebuah badan hukum 
yang bernama yayasan hanya dapat didirikan oleh orang-
perorang. Di mata hukum, semua yayasan adalah “milik” 
dari anggota Badan Pembina yayasan itu. Dan, kalau terjadi 
sengketa dalam yayasan itu, dan akhirnya pengadilan 
menyatakan bahwa yayasan bubar, maka semua harta milik 
yayasan itu diserahkan (oleh pengadilan) kepada yayasan 
lain yang kiprahnya sejenis.  Kita tahu, bahwa sebelum UU 
tentang Yayasan ini keluar, GMI memiliki banyak yayasan 
yang mengelola sekolah-sekolah, termasuk Konferensi 
Tahunan wilayah II telah didaftarkan menjadi sebuah 
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yayasan GMI wilayah II. Bahkan ada beberapa jemaat GMI 
yang mempunyai status yayasan tersendiri. Pertanyaannya, 
apakah GMI sudah siap untuk menata semua yayasan-
yayasan ini dalam bingkai “kesatuan, persekutuan dan 
kesehatian?”  
          Masalah Sekolah Tinggi Teologi yang didirikan oleh 
GMI. Sekarang, “for better or for worse” GMI memiliki dua 
seminari  (STT GMI dan STT Wesley), yang secara finansial 
sangat bergantung kepada “aliran” dana dari gereja-gereja 
Methodist di Korea. Pertanyaannya ialah, apakah kehadiran 
kedua seminari ini sungguh-sungguh dapat menjawab 
tantangan kebangsan dan tanatangan GMI seperti telah kita 
gambarkan tadi? Apakah tidak lebih baik kedua seminari 
ini dijadikan satu (satu kampus, satu perpustakaan, satu 
dapur, satu asrama, satu dewan pengajar dst) sehingga 
pengelolaannya menjadi lebih professional dan kualitasnya 
menjadi lebih konpetitif? Tentu masih banyak masalah-
masalah yang melemahkan kesatuan kita yang perlu kita 
atasi. 
          Kekuatan dari sebuah gereja yang yang bersifat 
episkopal-koneksional adalah pada kesatuan dan 
koneksionalitasnya. Tugas Bishop (episkopos) adalah 
memelihara kesatuan itu. Kalau dalam sebuah gereja yang 
berasaskan keepiskopalan terdapat roh yang ingin 
independen, maka sesungguhnya gereja itu sedang sakit. 
Sebaliknya, kekuatan gereja-gereja kongregasional adalah 
pada independensi jemaat-jemaatnya. Maka tugas sinode 
gereja-gereja yang berasaskan kongregasionalisme adalah 
menjamin idependensi gereja-gereja lokal itu.  Karena itu 
GMI haruslah melakukan assessment atau diagnosa 
sesegera mungkin untuk melakukan semaca SWOT analisis, 
sehingga kita dapat melakukan terobosan sebelum 
segalanya terlambat.  
 
PENUTUP 



                          93 
 

Demikianlah uraian ini saya sampaikan, dengan harapan 
dapat menambah wawasan kita sebagai hamba-hamba 
Tuhan (Pendeta, Guru Injil dan utusan) yang telah 
dipercayakan oleh GMI di wilayah I ini menjadi anggota 
Konferensi Tahunan ini. Saya tidak memberikan jawaban 
terhadap berbagai persoalan yang kita hadapi, sebaliknya 
saya justru mencoba merumuskan masalah yang kita 
hadapai. Sebab, kemampuan kita memetakan persoalan 
kita, sesungguhnya kita sudah menyelesaskan setengah 
dari persoalan itu sendiri. *** 
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9. GEREJA METHODIST INDONESIA: EPISKOPAL 
KONEKSIONAL29 

Saya menyambut gagasan untuk membentuk konsentrasi 
studi Metodisme untuk tingkat Magister di STT GMI ini.  
Dahulu, ketika lembaga ini dibuka, dengan nama Institut 
Theologia Alkitabiah (ITA), alasan utama pembukaan itu 
adalah perlunya pendeta-pendeta GMI memahami dan 
mendalami apa dan bagaimana Metodisme itu. Ketika itu, 
ada anggapan bahwa “kadar” kemetodisan, termasuk 
pemahaman system organisasi episcopal-koneksional 
Gereja Methodist dari para pendeta dan warga GMI sangat 
rendah. Rendahnya kadar kemetodisan itu diduga karena 
para pendeta GMI ketika itu (sebelum seminari ini berdiri 
tahun 1984) adalah lulusan Sekolah-sekolah Tinggi Teologi 
yang bukan milik dan diasuh GMI, tetapi oleh gereja 
(gereja-gereja) non-Methodist, seperti STT HKBP, STT 
Jakarta, STT Duta Wacana dll.          

          Ternyata sesudah berumur 29 tahun, STT GMI ini 
belum juga bisa meraih cita-cita awalnya itu. Karena 
program yang dibuka disini hampir tidak jauh berbeda 
dengan program yang ada di sekolah (STT) yang lain, 
karena sejak awal kurikulumnya mestilah mengacu pada 
kurikulum nasional, yang dikeluarkan oleh Persetia 
(Persekutuan Sekolah-sekolah Teologi Indonesia) dan atau 
Bimas Kristen Protestan. Bahwa di program strata satu 
diberi mata kuliah Sejarah Methodist, Teologi Methodist 
dan Disiplin Methodist (GMI) adalah benar, tetapi untuk 
sungguh-sungguh mampu menggali dan melestarikan 
warisan Wesleyan (Metodisme), sudah pasti mata-mata 
kuliah dengan bobot sks masing-masing 2 atau 3, adalah 

                                                           
29

 Kuliah umum pada pembukaan program S2 
bidangstudi  Methodisme, di STT GMI,  4 Maret 
2013. 
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jauh dari cukup. Ternyata STT ini, sebagaimana harapan 
semula,  belum mampu melahirkan  karya-karya ilmiah 
yang menjadi bahan bacaan atau konsumsi komunitas 
Metodis di Indonesia. Kalau demikian halnya, apa 
urgensinya membuka dan mengasuh sebuah STT kalau 
memang tidak memiliki ciri khas?   

          Saya mengamati, dari sekian banyak teman-teman 
yang mengambil studi pasca sarjana, baik di sekolah ini 
maupun di luarnya, sangat jarang yang mengambil studi-
studi Metodisme. Sejauh yang saya tahu, yang menulis tesis 
Magister tentang studi Metodisme adalah: Pdt. Charles 
Sihombing (STT HKBP), Pdt. Segar Slamat (STT GMI), Pdt. 
Manimpan Hutasoit (STT GMI), Pdt. Marihot Hasibuan 
(STT Cipanas) dll.  Kecuali Pdt. Segar Slamat, studi lanjut 
saudara-saudara kita ini diambil di STT non-Methodist dan 
dibimbing oleh dosen-dosen non-Methodist. Dan, dari 
sekian banyak teman-teman (alumni STT GMI ini) yang 
sekarang sedang mengambil studi doctoral,  hanya Pdt. 
Segar Slamat (kurang jelas apakah masih berjalan)  yang 
mengambil topik tentang kemetodisan.  

 

SIATEM EPISKOPAL-KONEKSIONAL 

Sekarang saya masuk topic yang ditugaskan untuk saya 
bahas yaitu sitem organisasi Gereja Methodist (Indonesia) 
yang episcopal-koneksional. Bagaimanakah substansi dan 
aplikasi sistem pemerintahan atau system organisasi (polity) 
Gereja Methodist yang kita warisi dari Gereja Methodist 
Amerika itu? Pertanyaan ini penting mengingat bahwa 
ungkapan: “A bad system destroy good people” (Sistem yang 
tidak baik akan merusak manusia yang baik), tidak bisa 
dianggap remeh di dalam organisasi gereja sekalipun, 
termasuk GMI. 
          Secara historis, akar tradisi eklesiologi kita adalah 
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Gereja Methodist Amerika, yang sekarang namanya United 
Methodist Church.30 Mari kita lihat garis besarnya saja.  
 
PILAR-PILAR EPISKOPAL-KONEKSIONAL 
Bishop Jack M. Tuel,31  menganalogikan sistem 
pemerintahan Gereja Methodist (Amerika) yang episcopal-
koneksional -- yang kemudian ditradisikan ke negara-
negara  lapangan misi  Methodist Amerika – dengan sistem 
pemerintahan tiga pilar atau “trias politika”, dengan 
prinsip pembagian tugas dan wewenang yang jelas  antara 
lembaga legislatif, eksekutif dan judikatif. Bishop Tuel 
menyamakan Konferensi Agung (General Conference) 
dengan lembaga legislative yaitu “Congress” di Amerika,  
dengan tugas utama membuat Undang-undang, yang 
dalam Gereja Methodist fungsinya adalah membuat 
Disiplin (Konstitusi Gereja dan Tata Rumah Tangga atau 
by-laws.)           
Sementara itu Bishop-bishop, dianalogkan dengan 
“Eksekutif” yang menjalankan (to execute) “peraturan-
peraturan” dan keputusan-keputusan Konferensi Agung. 
Tugas pokok seorang Bishop adalah “To lead and oversee the 

                                                           
30

 Ketika GMI otonom (mandiri) tahun 1964 dari 
gereja Methodist di Amerika (The Methodist 
Chruch), kita mewarisi sitem organisasi Methodist 
Amerika sesuai dengan The Book of Discipline tahun 
1964. Sejak tahun 1968, The Methodist Church 
bergabung dengan  Evangelical United Brethren 
(EUB), dan mengubah nama menjadi The United 
Methodist Church.  Sejak  1968, telah banyak 
perubahan system organisasi dan ekklesiologi UMC, 
yang tidak selalu  
bisa lagi diikuti oleh Gereja-gereja Methodist di 
Negara  lain, termasuk GMI.  
31

The Organization of the United Methodist Church 
(Nashville: Abingdon Press, 1989), h. 113 dst. 
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spiritual and temporal affairs of the … Church, (The Book of 
Discipline of the UMC, 1996, hlm. 258), Jadi, Bishop dan 
Dewan Bishop adalah pelaksana keputusan-keputusan dan 
peraturan-peraturan, bukan pembuat peraturan-peraturan.  
Selanjutnya, Tuel menganalogkan Dewan Pertimbangan 
Agung (Badan Pertimbangan Agung)  yang dalam bahasa 
Inggris disebut Judicial Council dengan lembaga judikatif 
semacam Mahkamah Konstitusi (Indonesia), yang 
anggotanya Sembilan orang yang biasa digelari  Nine Old 
Men, yang mengindikasikan bahwa para anggotanya 
adalah pakar-pakar hokum yang sudah sangat kaya 
pengalaman, dan biasanya sudah berumur. Itu dasarnya 
maka anggota DPA (BPA) dalam Disiplin Gereja Methodist 
di mana-mana selalu berjumlah sembilan orang. Tugas 
utama DPA ialah “Meneliti, mempertimbangkan dan 
memutuskan sah tidaknya sesuatu keputusan yang 
disanggah oleh 1/5 anggota Konferensi Agung” (Disiplin 
GMI, 1997, hl. 152)  Dalam Disiplin, dikatakan, bahwa 
semua keputusan DPA mutlak dan tidak dapat diganggu 
gugat. Jadi, lembaga dan fungsi DPA sangat penting dalam 
sistem organisasi GMI yang episcopal-koneksional. Oleh 
karena itu diktum yang tertulis Dalam Disipin (1997, 1993, 
1989, dan juga masih ada dalam Disiplin 2001) yang 
berbunyi: “Untuk membantu Bishop dalam melaksanakan 
tugasnya, maka dibentuk badan-badan yaitu: Dewan 
Pertimbangan Agung (DPA)…..” adalah keliru. Karena 
lembaga DPA bukan pembantu Bishop tetapi “pengoreksi” 
Bishop apabila Bishop membuat keputusan yang 
bertentangan dengan Disiplin GMI. Jadi, DPA bukanlah 
badan dalam arti pelaksana program seperti Departemen 
atau Badan-badan (agencies)  yang bertugas 
mengimplementasikan program. DPA adalah sebuah  
lembaga penting dan sangat kuat, karena keputusannya 
tidak dapat diganggu gugat oleh Bishop bahkan oleh 
Konferensi Agung sekalipun. 
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BISHOP DAN DEWAN BISHOP 
Dalam tiga pilar episcopal-koneksional itu, tentu yang 
paling operasional dalam keseharian adalah pilar eksekutif. 
Dalam Negara (Amerika) ialah Presiden dan para 
Kabinetnya. Dalam Gereja (Methodist) ialah Dewan Bishop 
atau Bishop dengan Kabinetnya.  
         Satu hal yang perlu difahami ialah, bahwa 
kepemimpinan dam Gereja Methodist selalu dilakukan, 
bukan secara individual, tetapi secara koneksioanal 
(kolektif). Aland K. Waltz menulis: “United Methodist polity 
has been designed so that leadership is not in the hands of 
individuals, but of groups”.32 Dalam sitem organisasi Gereja 
Methodist yang episcopal-koneksional seperti di Amerika 
(yang kita warisi) Bishop-bishop ditempatkan oleh 
Episcopal Committee (Badan Episkopal) di wilayah 
Konferensi Tahunan masing-masing (Episcopal Area). Tetapi 
bishop-bishop ini mempunyai wadah tersendiri yang 
disebut Council of Bishops (Dewan Bishop), yang 
merupakan pengambilan keputusan tertinggi dalam tataran 
eksekutif, sesuai dengan keputusan Konferensi Agung 
(GC). Di wilayah Konferensi Tahunan masing-masing 
Bishop bekerja “to oversee the spiritual and temporal affair of 
the Church”, seperti memimpin Konferensi Tahunan, 
memimpin rapat cabinet, mengangkat dan menempatkan 
DS, membuat penempatan pendeta di jemaat-jemaat, 
lembaga-lembaga, menggembalakan para pendeta (pastor 
to pastors) dll.  
          Harus dicatat adanya perbedaan esensial antara 
Bishop di UMC dengan di GMI, yaitu bahwa bishop 
mereka dipilih “for life” (seumur hidup atau tidak 
berperiode) sedang kita “for term” (berperiode).  
       Jika dalam tingkat Konferensi Tahunan, seorang Bishop 
bertugas untuk mengawasi “kerohanian dan organisasi 

                                                           
32

Tension in Connection (Nashville: Abingdon, 1983), 
h. 76. 
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gereja” di tingkat wilayah, maka dalam tingkat “agung” 
(nasional) Dewan Bishop bertugas untuk “mengawasi 
kerohanian dan organisasi” gereja (baca: GMI) secara 
umum (nasional dan global). Selain itu, Dewan Bishop 
diharapkan “to speak to the Church and from the Church to the 
world…” (The Book of Discipline of the UMC, 1996, hl. 266).  
Artinya, Dewan Bishop diharapkan dapat mengeluarkan 
“surat penggembalaan” secara periodik kepada seluruh 
keluarga besar GMI (misalnya: pesan Natal, Tahun Baru, 
Paskah, peristiwa-peristiwa  khusus seperti pemilu, krisis 
bangsa, banjir dll). Sebaliknya Dewan Bishop diharapkan 
juga dapat mengeluarkan suara nabiah kepada dunia 
mengenai hal-hal tertentu yang terjadi dalam perjalanan 
gereja dalam hubungannya dengan bangsa, negara dan 
masyarakat. Dadi lembaga Dewan Bishop adalah satu 
kesatuan yang kuat sebagai sebagai satu pilar system 
organisasi episcopal-koneksional. Sidang-sidangnya 
berjalan secara rutin minimal sekali dalam satu tahun, dan 
semua keputusannya disosialisasikan ke jemaat-jemaat. 
Episkopal Address setiap Konferensi Agung juga adalah 
satu, yang disusun bersama, dibahas bersama dalam siding-
sidang Dewan Bishop. Pada saat Konferensi Agung dipilih 
seorang Bishop untuk membacakannya.  
 
KESIMPULAN 
Jadi, struktur episcopal koneksional Gereja Methodist tali-
temali mulai dari Jemaat local, Distrik, Konferensi Tahunan 
sampai Konferensi Agung. Para pelaksana (pendeta, DS, 
Bishop dll) berhubungan mulai dari pendeta, DS, Bishop 
dan pekerja lainnya. Semuanya diatur (mestinya) dalam 
buku Disiplin yang baik. Delegasi ke Koneferensi Tahunan 
dipilih oleh Konferensi Resort, dan dari utusan-utusan 
Konferensi Resort itu Konferensi Tahunan memilih delegasi 
ke Konferensi Agung, sesuai dengan ketentuan yang diatur 
dalam buku Disiplin. Tugas konferensi Agung yang utama 
adalah membuat Disiplin, menetapkan rencana Kerja dan 
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memilih Bishop (versi GMI). Sedangkan dalam tataran 
pelaksanaan, jiwa episcopal-koneksional itu pun harus 
nampak. Pendeta Jemaat bukan dipanggil oleh jemaat 
(Kongregasional), walau ada juga suara jemaat (PPRC). DS 
bukan dipilih konferensi Distrik tetapi diangkat Bishop, 
sebagai perpanjangan tangan Bishop. Tugas DS yang paling 
penting adalah memimpin Konferensi Resort (tingkat gereja 
local). Jadi wilayah konferensi resort bukan dipimpin oleh 
seorang pendeta “resort” (Pendeta local).  
         Demikian sedikit catatan-catatan saya tentang system 
episcopal-koneksional dalam tradisi GMI.   
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10. GMI DI PERSIMPANGAN JALAN33 
 
 

Tanggal 22-25 Oktober 2009 yang akan datang, 
Gereja Methodist Indonesia (GMI) akan mengadakan 
Konferensi Agung XI. Kurang lebih 337 utusan kedua 
wilayah Koneferensi Tahunan GMI (Wilayah I meliputi 
Sumatera bagian Utara, dan Wilayah II meliputi Jawa, 
Sumatera bagian Selatan dan Kalimantan) akan 
berkonferensi di kota Batam. Tugas Konefensi Agung ini 
paling sedikit adalah: (1) Mendengar Episcopal Address 
Dewan Bishop (semacam laporan pelaksanaa tugas selama 
satu periode); (2) Menetapkan program empat tahun GMI; 
(2) Mengamandemen buku Disiplin GMI; (4) Memilih 
Bishop-bishop (GMI sekarang mempunyai dua wilayah 
kebishopan atau Episcopal area); (5) Menyelesaikan masalah-
masalah yang timbul dalam GMI.   
 
Dari segi durasi (jumlah hari) mungkin inilah Konferensi 
Agung yang terpendek. Saya masih ingat Konferensi 
Agung V tahun 1985 berlangsung selama 10 hari di Parapat. 
Tetapi dari segi materi yang akan dibahas, Konferensi 
Agung ini agaknya sarat dengan agenda dan persoalan. 
Bukan rahasia lagi, karena sudah terpublikasi luas dalam 
berbagai media, selama empat tahun ini  GMI (khusunya di 
wilayah I) menghadapi banyak masalah dan konflik 
internal, bahkan sempat tumpah ke wilayah hukum 
Negara, yang tentu amat memprihatinkan kita semua. Saya 
tidak akan membahas hal-hal itu lebih jauh dalam tulisan 
singkat ini. Kita doakanlah agar dalam dua setengah hari 
yang tersedia itu semua agenda dan masalah tadi dapat 
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dibahas dan diputuskan demi masa depan pelayanan GMI 
di masa depan.      
 
Selama tiga dekade ini GMI mengalami pasang-surut. 
Tahun 1980-an terjadi kemajuan dan semangat revival 
dalam GMI. Sayang, kebangunan ini hanya berlangsung 
sekitar sepuluh tahun. Tahun 1990-an GMI dilanda oleh 
berbagai kemelut dan konflik internal. Syukurlah, pada 
waktu itu konflik itu tidak sampai tumpah wilayah hukum. 
Akhir tahun 1990-an dan puncaknya tahun 2000-an ini 
situasi GMI semakin memprihatinkan. Di Konferensi 
Tahunan Wilayah I terjadi konflik internal yang sangat 
serius hingga terpaksa tumpah ke pengadilan. Syukurlah, 
kedua belah pihak sepakat untuk mengentikan perkara 
tanpa menyelesaikan akar masalah. Tidak hanya itu, 
jemaat-jemaat di Wilayah I mengalami perpecahan, baik 
pada tingkat lokal maupun dalam tingkat wilayah. Secara 
tidak memenuhi prosedur Disiplin GMI, beberapa tahun 
yang lalu dilahirkanlah  Konferensi Tahunan Wilayah 
Sementara (KTWS). Sejak awal, saya tidak mendukung ide 
teman-teman untuk melahirkan KTWS ini. Ketika 
“Konferensi” ini dideklarasikan tahun 2005, saya menolak 
hadir sebagai Sekretaris Umum PGI, karena tidak mau 
kehadiran saya disalah-pahami. Tetapi saya tetap mencintai 
persekutuan pendeta-pendeta GMI baik di wilayah I 
mapun di “wilayah” KTWS itu.  Saya mendoakan agar 
cepat atau lambat GMI akan mengalami pemulihan yang 
sungguh-sungguh. 
 
Sekarang ini GMI sedang mengalami krisis di segala 
bidang: marturia, koinonia dan diakonia.  Krisis 
persekutuan (koinonia) sedang terancam. Gereja yang 
seyogianya mencerminkan hakekat tubuh Kristus di mana 
terdapat persaudaraan sejati, tetapi yang terjadi adalah 
ancaman perpecahan. Kesaksian (marturia) gereja kita 
sedang mengalami stagnasi akibat berbagai kemelut dan 
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konflik yang sempat menghiasi berbagai media terutama di 
Sumatera Utara. Memulihkan nama baik tentu tidak 
segampang membalikkan telapak tangan. Pelayanan 
diakonia GMI saat ini sangat minim, baik diakonia karitatif, 
apalagi diakonia transformative.   
 
Menurut saya, salah satu (dari banyak hal) yang sangat 
mendesak diprioritaskan dalam pelayanan di GMI supaya 
gereja ini bisa keluar dari “krisis” tadi adalah merevitalisasi 
salah satu prinsip Methodist yakni: “Alkitab di tangtan 
kanan, Disiplin di tangan kiri.” Kualitas pemberitaan 
Firman (khotbah) dalam GMI harus dibangkitkan kembali.  
Pemahaman terhadap “Disiplin GMI” sebagai alat utama 
menggembalakan umat Tuhan harus direvitalisasi. Untuk 
menyatukan dan merekonsiliasi GMI sehingga tercipta 
recovery (kesembuhan) diperlukan semangat “revival”. 
Kebangunan rohani dan pemeliharaan rohani, yang 
menjadi pilar “revival”, harus digalakkan. Gereja Methodist 
yang lahir dari gerakan “revival” harus kembali kepada  jati 
dirinya. Tanpa revival Gereja Methodist akan tetap  
mengalami kelesuan. Itulah mengapa saya mengatakan 
GMI di persimpangan jalan. 
 
Alkitab di tangan kanan: Khotbah dalam jemaat 
Gereja Methodist lahir melalui sebuah gereja kebangunan 
rohani (revival), bukan karena perbedaan dogma gerejawi 
(seperti Lutheran, Calvinis dll). Gerakan Methodist yang 
dipimpin John Wesley dan adiknya Charles Wesley 
berkembang ke seluruh dunia dan kemudian melembaga 
sebagai gereja yang besar dan kokoh di seluruh dunia,  
karena khotbah. Khotbah-khotbah John Wesley mampu 
menjangkau masyarakat Inggris yang termarginalisasikan 
oleh gelombang industrialisasi pada abad ke 18, sehingga 
banyak orang yang bertobat dan rindu mendengarkan 
Firman Tuhan. Pendeta-pendeta Methodist lebih dikenal 
sebagai “preacher” (pengkhotbah) ketimbang sebagai 
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“pastor” (gembala). Ini bukan hendak menafikan 
pentingnya fungsi “gembala” dan “penggembalaan”. John 
Wesley sangat selektif ketika mengangkat para 
pengkhotbah awam (lay preacher atau lay speaker) Methodist. 
Lay preacher inilah cikal bakal pendeta.  John Wesley 
menentukan satu syarat untuk menjadi pengkhotbah awam 
(cikal-bakal pendeta Methodist) yaitu membaca lima jam 
setiap hari. John Wesley mempunyai prinsip homiletika 
yang sangat baik: “No one could be a deep preacher without  
wide reading” (Tidak mungkin seorang menjadi 
pengkhotbah yang dalam tanpa menjadi pembaca yang 
luas). Untuk meningkatkan pelayanan, karena itu, ajaran 
John Wesley masih relevan yaitu membaca seluas-luasnya 
dan sebanyak-banyaknya.          
 
Pekerjaan pokok pendeta ialah membaca, membaca dan 
membaca. Itulah ciri pendeta Methodist dari dulu hingga 
sekarang yakni membaca. John Wesley adalah seorang 
pecinta buku dan penulis yang sangat produktif. Tulisan-
tulisan dan khotbah-khotbah John Wesley telah menjadi 
warisan histories yang monumental dalam bentuk buku 
duapuluhan jilid: The Journals of John Wesley. Tetapi dia 
mempunyai sebuah motto yakni bahwa dia berdoa untuk 
menjadi “Homo Unius Libri” (Manusia satu buku). Buku 
yang dimaksud adalah Alkitab. Atas dasar itulah dalam 
tradisi Methodisme lahir istilah “Alkitab di tangan kanan”. 
Artinya, bagi GMI khotbah adalah tugas utama pendeta. 
 
Disipin di Tangan Kiri: Pemeliharaan Jemaat 
Faktor kedua kunci kemajuan gerakan Methodist sejak awal 
adalah peranan organisasi yang kuat  dan rapi tersusun, di 
mana John Wesley membangun sebuah sistem pelayanan, 
sehingga orang-orang Methodist yang baru bertobat dapat 
diorganisir dan dikordinasikan sedemikian rupa sehingga 
semua mendapatkan pelayanan yang maksimal. Dalam 
bidang organisasi inilah perbedaan antara John Wesley 
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dengan rekannya George Whitefield. Dari segi khotbah 
Whitefield lebih hebat dari John Wesley. Pengikut 
Whitefield sempat mendirikan the Calvinistic Methodist 
Church, tetapi kemudian mati, tidak bertahan sebagai gereja 
karena tidak diorganisir dengan baik.  
 
John Wesleylah yang mengembangkan sistem pelayanan 
terorganisir dalam rangka memelihara jemaat (orang 
Methodist), yang hingga sekarang banyak ditiru, mulai dari 
“class meeting” (selgrup), “society” (cikal-bakal jemaat lokal), 
“circuit” (cikal-bakal konferensi Resort), “conference” (cikal-
bakal Konferensi Tahunan) dll. Dalam perkembangan 
Methodist di Amerika, sistem ini diwarisi dan 
dikembangkan sehingga lahirlah jabatan-jabatan: “class 
leader” (pemimpin selgrup), “traveling preacher” (pendeta 
berpindah-pindah), “District Superintendent” (Pimpinan 
Distrik) dan Bishop.  
 
Kita (baca: para pendeta) harus belajar organisasi (baca: 
Disiplin) Gereja Methodist dengan rajin dan tekun. Kita 
tidak cukup hanya membaca Buku Disiplin GMI tetapi juga 
harus membaca buku-buku teks mengenai sejarah 
perkembangan, ajaran dan teologi, serta sistem organisasi 
Gereja Methodist mulai dari Inggris, ke Amerika, hingga 
Asia, dan mengetahui bagaimana GMI mengadopsi 
ketentuan-ketentuan itu dalam sistem bergerejanya hingga 
sekarang.           
 
Untuk apa Disiplin dibuat oleh John Wesley? Maksud 
Disiplin (bukan Tata Dasar atau Tata Rumah Tangga) 
adalah untuk merawat, memelihara dan melindungi warga 
agar tidak tersesat dan hilang, tetapi supaya bisa 
bertumbuh dan sehat. Alat-alat kelengkapan yang ada 
dalam GMI seperti: Class Meeting (selgrup), Rapat Majelis, 
Konferensi Resort, Konferensi Distrik, Koneferensi Tahunan 
dan Konferensi Agung diciptakan sebagai “saluran 
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anugerah” (means of Grace) dalam rangka tugas  merawat 
dan memelihara tadi.  
 
Penutup: Agenda mendesak 
Saya berpendapat, untuk meningkatkan pelayanan GMI ke 
depan dua faktor ini harus mendapat tekanan. Agenda-
agenda pembinaan di GMI hendaklah fokus pada dua pilar 
tadi, yakni: khotbah dan organisasi. Artinya, setiap pendeta 
dan Guru Injil GMI haruslah menjadi pengkhotbah-
pengkhotbah yang baik (baik di mimbar maupun di luar 
mimbar gereja) dan sekaligus mampu memimpin dan 
mengorganisasikan (menggembalakan) jemaat dan unit 
pelayanannya. 
 
Tugas utama dan tanggung jawab para Bishop dan para 
District Superintendent ialah memacu dan meningkatkan 
mutu para pendeta dan Guru Injil GMI, sehingga mereka 
dapat meningkatkan pelayanannya. Peningkatan mutu 
pelayanan tentu dapat dilakukan dengan belajar formal 
(studi lanjutan), ataupun belajar nonformal melalui kursus-
kursus, seminar-seminar, studi perbandingan ke luar negeri 
dll. Semoga GMI diberkati Tuhan supaya menjadi berkat 
bagi bangsa dan dunia.  Semoga Konferensi Agung ini 
berjalan dengan baik dan menghasilkan keputusan-
keputusan strategis demi masa depan pelayanan GMI dan 
hanya untuk kemuliaan Tuhan. Selamat Berkonferensi! 
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11. JANGAN MENJADI SERUPA DENGAN 

DUNIA34 
 
Tema Sidang Raya Persekutuan Gereja-gereja di Inonesia 
(PGI) yang menuntun perjalanan gerakan oikumene lima 
tahun berjalan ini (2004-2009) adalah “Berubahlah oleh 
pembaharuan budimu” (Roma 12: 2b). Sebelum kata-kata ini, 
Paulus lebih dahulu berkata: “Janganlah kamu menjadi serupa 
dengan dunia ini.” (Roma 12: 2ª). Tema ini masih sangat 
relevan kita renungkan saat ini, terutama menyongsong 
Sidang Konferensi Agung XI Gereja Methodist Indonesia 
tanggal 22-25 Oktober di Batam. Mengapa? Karena GMI 
yang secara historis-ekklesiologis mewarisi tradisi 
kerohanian dan kesalehan serta kesederhanaan hidup 
sebagai salah satu ajaran John Wesley. Ternyata apa yang 
terjadi Semarang ini sudah jauh menyimpang. GMI 
sedanag dilanda konflik internal yang akarnya di sekitar 
harta, aset gereja dan permainan kuasa. Sudah sama seperti 
dunia.   
 
Bahaya ini sudah ada dari semula. Paulus pernah 
mengingatkan orang Kristen di Roma, bahwa Gereja sangat 
rentan terhadap “roh zaman” di mana gereja secara sadar 
atau tidak sadar  dapat terkontaminasi dengan  dunia. 
Padahal Alkitab mengatakan bahwa Gereja tidak boleh 
menyerupai prinsip-prinsip dunia ini.  Gereja memang 
diutus ke dalam dunia, tetapi dia tidak boleh menjadi 
serupa dengan dunia. Sebaliknya Gereja diutus menjadi 
garam dunia. Paulus mengingatkan agar Gereja senantiasa 
waspada agar Gereja tidak meniru-niru falsafah dan cara-
cara duniawi dalam mengurus dan melayani dalam Gereja.  
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Sadar atau tidak sadar, itu yang sering terjadi, bahwa 
Gereja atau Bait Allah (sebagai lembaga atau sebagai 
gedung) terkontaminasi oleh dunia ini. Satu contoh dari 
Perjanjian Baru adalah ini. Pada zaman Yesus melayani di 
Palestina, orang Farisi dan imam-imam kepala pada zaman 
Yesus  mengubah Bait Allah dari rumah doa menjadi 
“sarang penyamun” (Matius 21:13b). Di  sekitar Bait Allah 
dulu para pemimpin agama (Imam-imam, Ahli Taurat, 
Farisi) melakukan transaksi-transaksi ekonomi dengan 
menciptakan berbagai proyek bisnis demi keuntungan. Ada 
meja penukar uang, ada pedagang merpati, pedagang 
lembu dan domba. Bait Allah adalah “Rumah Doa” (Matius 
21: 13) yaitu tempat setiap orang untuk berdoa 
mendekatkan diri kepada Allah di sorga. Bait Allah adalah 
rumah tempat umat Tuhan makan roti hidup dan minum 
air hidup yang senantiasa disediakan oleh para pelayan 
mimbar di sana. Karena sesungguhnya manusia hidup 
bukan dari roti saja, tetapi dari setiap Firman yang keluar 
dari mulut Allah (Ulangan 8:3-4). Empatpuluh  tahun 
Tuhan Allah mendidik umatnya di padang gurun dalam 
perjalanan dari Mesir ke Kanaan, yang hanya berjarak 240 
mil (sekitar 400 km). Tujuannya hanya satu yakni untuk 
membuat mereka mengerti bahwa manusia hidup bukan 
dari roti saja tetapi manusia hidup dari segala yang 
diucapkan Tuhan. Tetapi oleh dosa dan ambisi berkuasa 
dengan menghalalkan secala cara, para pemimpina bait 
Allah tega-teganya mengubah Rumah doa menjadi Rumah 
“doi” (duit). Yesus sedih dan menangisi kejadian itu. Tetapi 
Dia tidak berhenti di situ. Yesus tidak tinggal diam. Yesus 
bertindak dalam kasih dan kuasanya. Dia mengusir semua 
pedagang-pedagang dari lingkungan Bait Allah. Yesus 
mengoyang pusat kekuasaan legislatif, eksekutif, judikatif  
dan pusat bisnis para elit Yahudi itu, yaitu Bait Allah di 
Yerusalem. Yesus harus membersihkan Bait Allah yang 
adalah Rumah Bapanya. Dia mengembalikan Bait Allah 
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lepada fungís semua, tempat makan dan minum dari 
Firman Tuhan. 
 
Dalam sejarah gereja praktek menyalah-gunaan jabatan dan 
menjadikan Gereja sebagai “sarang penyamun” sering 
terjadi. Pada abag pertengahan, surat pengampunan dosa 
pun pernah dikomersialisasikan (diperjual-belikan). 
Peritiwa itu memicu terjadi gerakan Reformasi. Memang 
Gereja selalu bergumul antara menggarami dunia atau 
digarami dunia ini. Yang jelas, kalau tidak waspada 
terhadap godaan roh-roh zaman dan roh mamon, Gereja 
bisa disalah-gunakan.  
 
Jangan Lanjutkan Dosa ini 
Sudah menjadi rashasia umum lagi. Surat-surat 
mempertanyakan hal itu sudah beredar ke sana ke mari. 
Milis-milis GMI secara gambalang telah menjadikannya 
sebagai berita terkini. Berbagai doa dan harapan-harapan 
para pencita dan pemerhati GMI sudah dirilis di dunia 
maya. Bahwa di GMI ini, pada saat ini, sedang terjadi juga 
praktek-praktek seperti yang dilakukan orang Farisi dan 
imam-imam kepala yang dihalau Yesus dari Bait Allah 
dulu. Kalau hal itu benar terjadi di GMI, maka ingatlah ini. 
Tuhan Yesus tidak berdiam diri. Dia pasti mengambil 
cemeti (cambuk dari tali). Alih-alih memberkati, Dia murka 
dan mengusir semua orang yang mencemarkan rumahNya 
sendiri. Karena itu kita harus sangat hat-hati. Kalaupun ada 
ambisi hendak menduduki sebuah “kursi”, janganlah 
menumpang ambisi pribadi yang sarat kepentingan 
duniawi. Kalau ternyata seseorang akhirnya terpilih, maka 
janganlah itu diajadikan alat jual beli. Jabatan Gereja bukan 
jabatan duniawi, melainkan jabatan melayani. Bukan 
jabatan yang akan melakukan praktek transaksi-transaksi 
bisnis dan dagang sapi. Warga GMI yang dipercaya GMI 
sebagai delegasi mengikuti Konferensi Agung ini,  
janganlah tergoda dan terpesona dengan sejuta janji  seperti 
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iming-iming akan dibawa ke Singapura untuk rekreasi dan 
“mardalani” (jalan-jalan). Iming-iming seperti itu adalah 
perbuatan tidak terpuji.  
 
Entah siapa memulai, dan kapan mulai, di GMI sudah 
dipraktekkan pula cara-cara partai politik dalam menjelang  
pemilihan pimpinan Gereja. Ada tim sukses dan ada 
koalisi. Ada tim kampanye ada juga dana sosialisasi. 
Akibatnya terjadilah pengelompokan antara “kawan” dan 
“lawan” yang dapat merusak persekutuan dan 
persaudaraan yang menjadi pilar Gereja itu. Pasti cara-cara 
ini diadopsi dari cara-cara dunia politik. Sepuluh tahun 
terakhir Indonesia sedang demam demokrasi dengan 
berbagai pesta demokrasi atau Pilkada: pemilihan Bupati, 
Walikota, Gubernur, legislatif dan seterusnya. Secara tidak 
sadar banyak warga yang terlibat dalam proses politik ini 
aktif sebagai anggota Gereja. Sadar atau tidak  mereka 
membawa cara-cara pilkada ke dalam gereja. Akibatnya 
gereja kehilangan “roh”nya. Saya kuatir jangan-jangan GMI 
ini sudag kehilangan “roh”nya sebagai gereja. Doa saya 
agar Tuhan kembali mencurahkan Roh Kudus-Nya lepada 
GMI, sehingga di GMI terjadi kebangkitan dan kebangunan 
rohani.      
 
Jadilah seperti Yosua 
Sejak awal kepemimpinannya Yosua mendemonstrasikan 
kekuatan sebuh komitmen. Dia berkata kepada umat Israel. 
“Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau 
beruntung, kemanapun engkau pergi.” (Yosua 1:7). Yosua 
meminta bangsanya fokus pada tujuan. Fokus adalah kunci 
keberhasilan. Karena, “Orang yang mendua hati tidak tenang 
dalam hidupnya.” (Yakobus 1:8). Yesus mengajar murid-
muridnya jika mereka berdoa dan meminta sesuatu dari 
Allah mereka tidak boleh ragu-ragu dan bimbang. “Aku 
berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak 
bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa Kuperbuat 
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dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada 
gunung ini : Beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut! Hal itu 
akanterjadi.” (Matius 21:21).  
 
Charles Murray, seorang pendaki gunung pernah berucap : 
“Sampai seseorang berkomitmen pasti masih akan ada rasa berat, 
peluang untuk undur diri, dan akan munculnya kegagalant; 
…begitu seseorang mulai berkomitmen terhadap dirinya, takdir 
akan mulai turut bergeming. Segala hal yang biasanya tidak 
terjadi akan terjadi untuk membantu seseorang. Serangkaian 
kejadian akan muncul akibat keputusan tersebut, timbul dalam 
bentuk berbagai kebetulan dan pertemuan serta bantuan materi 
yang menguntungkan orang tersebut yang tidak pernah diduga-
duga kedatangannya.” 
 
Yosua sejak awal pelayanan dan kepemimpinannya sudah 
menganut prinsip dan komitmen yang jelas, percaya diri, 
tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Dia berkata : 
“Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada 
Tuhan, pilihlah hari ini kepada siapa kamu akan beribadah; allah 
yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai 
Lifrat, atau allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. 
TETAPI AKU DAN SEISI RUMAHKU, KAMI AKAN 
BERIBADAH KEPADA TUHAN.” 
 
Marilah kita sambut Konferensi Agung ini sebagai sebuah 
“pesta iman” bukan berpesta dengan teman-teman. 
Jadikanlah Konferensi Agung ini sebagai momentum 
pembaharuan, bukan momentum perkubu-kubuan.  
Semoga demikian! 
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12.  DOA ADALAH KUNCI KESATUAN GEREJA35 

 
Saya percaya, bahwa menjelang Konferensi Agung Gereja 
Methodist Indonesis (GMI) yang tinggal menghitung hari, 
banyak warga dan juga pendeta/Guru Injil GMI yang 
sungguh-sungguh berdoa. Berdoa agar Konferensi Agung 
XI GMI tanggal 22-25 nanti, di Batam,  yang terjadi adalah 
kehendak Tuhan, bukan kehendak manusia yang sedang 
menggejala. Yesus sendirilah yang pertama mengangkat 
doa kepada Bapa di sorga  untuk kesatuan Gereja. Yesus 
berkata: “Supaya mereka semua menjadi satu… supaya dunia 
percaya, bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku.” (Yohanes 
17:21). Tuhan Yesus berseru, supaya gereja  dan orang 
percaya bersatu, “sama seperti Engkau di dalam Aku, dan Aku 
di dalam Engkau..”.  Kesatuan gereja berakar dari sebuah 
doa, lahir dari sebuah doa, dan akan terwujud hanya 
karena kuasa doa. Gerakan kesatuan gereja atau gerakan 
oikumene pun bukan lahir dari sebuah ceramah, atau dari 
sebuah diskusi teologia. Maka, kalau Gereja (baca: GMI) 
mau dipulihkan dari pertikaian dan keretakan yang 
berkepanjangan selama empat tahun, maka GMI tidak 
cukup hanya berwacana, atau berteologia, bahkan 
menghabiskan waktu berdebat dalam persidangan Gereja. 
Doa adalah kunci kesatuan Gereja. Dan, doa yang benar jika 
dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya ( Yakobus 5: 
16).     
          Karena itu, GMI yang akan mengadakan Konferensi 
Agungnya minggu depan ini harus banyak berdoa. Kita 
senang karena dalam milis-milis dan sms-sms ada gerakan 
warga jemaat GMI untuk secara sungguh-sungguh berdoa 
untuk penyelenggaraan Konferensi Agung ini. Konferensi 
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Agung haruslah menjadi ajang doa, bukan ajang debat, 
argumentasi, dan politik Gereja. Berbicara dan 
berargumentasi di konferensi adalah sah-sah saja. Datang 
ke Konferensi Agung hanya untuk duduk, dengar dan 
bingung adalah pemborosan daya dan dana. Tetapi doa 
dan ibadah haruslah menjadi “jiwa” dari setiap 
“perhelatan” Gereja. Penelaahan Alkitab dan kebangunan 
rohani (revival) harus menjadi agenda utama. Karena 
dimana orang percaya berdoa, disitu Roh Kudus bekerja. 
Yang sanggup menyatukan orang percaya yang datang dari 
latarbelakang yang berbeda-beda, bukan kuasa dunia, 
tetapi hanya kuasa Roh Kudus saja, seperti yang terjadi 
pada gereja mula-mula, di mana Roh Kusus menyatukan 
semua yang percaya, yang berasal dari segala bangsa (Kisar 
Para Rasul 2). 
 
PERPECAHAN GEREJA MEMBUAT TUHAN MURKA 
Kesatuan gereja dan orang percaya, adalah visi dan isi hati 
Allah. Karena itulah Yesus berdoa, “Supaya mereka semua 
menjadi satu…supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang 
mengutus Aku.” Sebaliknya perpecahan Gereja (seperti 
ancaman yang sedang dihadapi GMI kini) adalah menyakiti 
hati Allah. Bapak Gereja, Yohanes Krisostomus pernah 
berkata, “Yang paling membuat Allah murka, adalah perpecahan 
Gereja.” Karena itu kita harus berjuang untuk menyatukan 
gereja. Mari kita  memerteguh koinonia, karena Gereja 
adalah keluarga Allah.  Tujuannya hanya satu: supaya 
dunia percaya, bahwa Bapalah yang mengutus Dia. Bahwa 
Yesus adalah Anak Allah. Kalau Gereja bersatu, maka 
dunia akan percaya. Kalau GMI bersatu maka pekebaran 
Injilnya akan maju. Kalau GMI rukun dan bersatu maka 
gereja ini akan bertumbuh. Sebaliknya kalau GMI tidak 
bersatu maka misinya akan mati lesu. Para hamba Tuhan 
akan menjadi berseteru. Warga jemaatnya pun pasti akan 
bingung, apa yang terjadi tidak tahu.  Jadi kesatuan gereja 
bukanlah cita-cita atau kemauan manusia. Keesaan gereja 
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adalah cita-cita dan kemauan Tuhan Allah yang mengasihi 
seluruh dunia.  
          Mengapa terjadi perselisihan dalam Gereja? Salah 
satu penyebab perselisihan dalam gereja ialah 
ketidakdewasaan anggota. Paulus menegaskan bahwa 
penyebab perselisihan dalam jemaat Korintus adalah 
karena mereka masih “manusia duniawi”. Kepada jemaat 
Korintus yang telah terkota-kotak atas dasar tokoh-tokoh 
idola masing-masing, Paulus berkata, “Dan aku, saudara-
saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu 
seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia 
duniawi, yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang 
kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum 
dapat menerimanya. Dan sekarangpun kamu belum dapat 
menerimanya. Karena kamu masih manusia diniawi. Sebab, jika 
di antara kamu ada iri hati dan perselisihan bukankah itu 
menunjukkan, bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu 
hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata: "Aku 
dari golongan Paulus, dan yang lain berkata: “Aku dari golongan 
Apolos,” bukankah itu menunjukkan, bahwa kamu manusia 
diniawi yang bukan rohani?” (1 Korintus 3: 1-4) 
          Orang Kristen di Korintus bercekcok dan bertengkar. 
Mereka semua ingin mempertahankan kelompok kecil 
beserta pemimpin kesayangan mereka masing-masing. 
Paulus menegur mereka dengan keras dengan menyebut 
mereka manusia yang belum dewasa atau manusia 
duniawi.  Apa yang terjadi di GMI saat ini adalah serupa 
tapi tak sama. Di GMI juga sekarang ini timbul  penyakit 
lama yang terjadi di Korintus dahulu kala. Ada kelompok, 
ada koalisi, ada tim sukses, ada juru kampanye, ada paket, 
dan ada pula semangat primordialisme (marga, daerah, 
hubungan keluarga) dalam GMI. Sebagaimana saya 
tuliskan dalam renungan di kolom ini minggu yang lalu, 
akar dari gejala ini adalah bahwa  GMI sedang menjadi 
seperti dunia (Roma 12 :2).     
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MISI ADALAH DAMAI DAN REKONSILIASI  
Allah, dalam Yesus Kristus, membuat keputusan radikal. Ia 
menyeberangi batas teritorial. Meninggalkan sorga yang 
kekal, masuk ke dalam dunia yang temporal. Tujuannya 
hanya satu: melakukan rekonsiliasi total. Akibat dosa, 
manusia putus hubungan dengan Sang Pencipta. Ada 
tembok pemisah antara Allah dan manusia. Tidak ada 
persekutuan, melainkan perseteruan. Akibatnya, manusia 
hidup dalam kegelapan, tanpa pengharapan. Karena dosa 
juga, umat manusia tidak bersaudara, tetapi mejadi “serigala 
bagi sesama”. Mereka tidak saling mengasihi, tetapi saling 
membenci. Mereka diceraikan oleh berbagai partisi: ras, 
warna kulit, suku, agama, golongan, intoleransi dan segala 
bentuk diskriminasi.  
           Allah dalam Yesus Kristus mengambil prakarsa, 
merubuhkan tembok pemisah, mengampuni dosa manusia. 
Raja Damai itu turun dari sorga mendatangi rumah 
seterunya. Tuhan Allah melakukan “inkarnasi” demi 
sebuah misi: damai dan rekonsiliasi. Damai dan kesatuan 
yang dibawa Sang Putra Natal bukanlah damai oleh 
kekuatan. Damai yang dibawa bayi Natal adalah damai 
karena cinta kasih. Damai tanpa kekerasan. Damai karena 
keadilan. Damai melalui pengorbanan. Dan, damai melalui 
pengampunan. Karena tidak ada damai tanpa keadilan, dan 
tidak ada keadilan tanpa pengampunan. 
           Allah menjadi manusia supaya manusia menjadi 
manusia. Allah berdiam di antara kita supaya kita menjadi 
manusia bagi sesama. Allah mengampuni kita supaya 
manusia saling mengampuni juga. Allah mengasihi 
manusia supaya manusia saling mengasihi. Allah 
mendamaikan dirinya dengan dunia supaya manusia hidup 
dalam damai. Gereja yang hidup rukun dan damai pasti 
akan Tuhan berkati.  “Sungguh alangkah baiknya dan indahnya 
apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun! Seperti 
minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh 
ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung 
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Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab ke 
sanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-
lamanya.” (Mazmur 133).  
          Pertanyaannya ialah, bagaimana supaya bersatu? 
Jalan menuju kesatuan hanya ada satu yaitu kasih. Yang 
merekatkan gereja yang di dalamnya terdapat manusia 
yang berbeda-beda hanyalah kasih. Yesus berkata, “Dengan 
demikian semua orang akan tahun, bahwa kamu adalah murid-
murid-Ku, yaitu jukalau kamu saling mengasihi.” (Yohanes 13: 
35). Kasih dan pengampunan adalah satu-satunya jalan 
hidup yang Tuhan ajarkan. Kasih itu mampu melepaskan 
kita dari belenggu kesalahpahaman, meluluhkan 
ketidakpedulian, hati yang keras, dan pikiran yang penuh 
kebencian. Kasih dan perhatian itu mendatangkan 
kedamian dan merekatkan perbedaan, menjadi satu 
kedekatan yang sungguh-sungguh sangat menyenangkan. 
Jika setiap hari kita mau memberikan kasih dan perhatian 
kepada orang di sekeliling kita, hidup kita pasti bahagia 
dan lebih bermakna.  
           Marilah kita wujudkan doa Tuhan Yesus, “Supaya 
mereka semua menjadi satu…supaya dunia percaya, bahwa 
Engkaulah yang telah mengutus Aku.” Tuhan memberkati 
GMI dan Selamat Berkonferensi Agung.  Amen. 
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13. MENGALAH UNTUK MENANG36 

 “Kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, 
maka kamu yang rohani, harus memimpin orang itu ke jalan yang 

benar, dalam roh lemah-lembut” ( Galatia 6:1) 

Sidang (lanjutan) Konferensi Agung (Konag) XI Gereja 
Methodist  Indonesia (GMI) yang beralangsung di Pekan 
Baru tanggal 26 Februari – 1 Maret 2010 telah ditutup 
dalam Nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus.   
Persidangan yang dilaksanakan sebanyak dua kali – 
pertama di Batam tanggal 22-25 Oktober 2010 -- telah 
menghabiskan energi, waktu dan juga uang yang tidak 
sedikit. Namun kita harus bersyukur karena akhirnya 
Konferensi Agung ini dapat terlaksana juga walau 
menyisakan sejumlah pertanyaan. Oleh karena itu, dalam 
tulisan ini saya ingin memberikan refleksi saya mengenai 
Konag XI sekaligus memberikan pandangan saya terhadap 
sejumlah pertanyaan yang muncul paska sidang Konferensi 
Agung  yang saat ini sedang  banyak diperbincangkan baik 
melalui telepon, milis, sms dan facebook.  Pertanyaan 
utama yang ditujukan kepada sayaadalah: Mengapa Pdt. 
DR. Richard Daulay mengundurkan diri dari pencalonan 
Bishop? Dalam terang Firman Tuhan di atas saya ingin 
menjawab kedua pertanyaan ini dengan harapan  bahwa 
tulisan ini dapat memberikan pencerahan kepada seluruh 
warga GMI yang saya cintai. 

Dari sejak awal, ketika saya menyatakan diri maju dalam 
pencalonan Bishop pada KONAG XI komitmen saya adalah 
ingin melakukan reformasi, pemurnian dan perubahan 
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 Dimuat dalam Harian SIB, 7 Maret, 2010, dengan 
judul: Dari Sidang Lanjutan Konferensi Agung XI 
GMI. 
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dalam GMI. Motif saya bukanlah  merebut “kursi” atau 
mencari posisi apalagi mengejar keuntungan pribadi. Saya 
sudah sepuluh tahun memimpin PGI, padahal saya 
dilahirkan, dibersarkan dan dibentuk menjadi pemimpin di 
dalam GMI. Saya menyatakan diri maju menjadi Bishop 
adalah untuk membawa kembali marwah gereja sebagai 
gereja dan mengembalikan citra GMI yang telah cacat 
dihadapan publik khususnya di Sumatera Utara. Saya 
bermaksud untuk mengupayakan rekonsiliasi dalam GMI 
yang sedang diambang perpecahan. Lahirnya Konferensi 
Tahunan Sementara  (KTS)  adalah sebuah fakta adanya 
“perpecahan” dalam GMI. KTS ini adalah buah dari 
Konferensi Agung  GMI ke X tahun 2005 yang juga penuh 
dengan rekayasa kasat mata untuk memenangkan Bishop 
tertentu. Tidak rahasia lagi bahwa selama quadrennium 
2005-2009 yang lalu GMI  (terutama di wilayah I  - 
Suamatera bagian Utara) GMI mengalami berbagai konflik 
yang terpaksa tumpah sampai ke lembaga  peradilan, yang 
secara moral dan Disiplin dilarang dalam GMI.  Tapi itulah 
yang terjadi selama empat tahun yang lalu.    

Bertolak dari keprihatinan itulah pada awal 2009 saya 
mendekrarasikan bahwa saya akan maju dalam pencalonan 
Bishop pada Konag XI  dengan syarat: tanpa tim sukses, 
tanpa koalisi, tanpa kampanye sana-sini, dan tanpa 
melakukan money politic seperti yang sedang marak di 
berbagai gereja khususnya di GMI. Selama hampir satu 
tahun menjelang Konag XI prinsip tersebut secara intensif 
saya sosialisasikan melalui berbagai kesempatan: 
percakapan pribadi, pertemuan di warung kopi, termasuk 
melalui khotbah-khotbah di GMI.  Semula banyak teman 
dan simpatisan yang  menuding saya tidak serius, main-
main dan setengah hati. Saya bisa memahami  kesan seperti 
itu, karena memang pada saat itu saya menjabat Kekretaris 
Umum PGI, dan saya masih berpeluang besar meneruskan 
jabatan itu. Tetapi dari lubuk hati yang terdalam saya 
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menyatakan diri siap dan sangat siap menjadi Bishop GMI 
apabila Tuhan menghendaki. 

Target saya dalam pencalonan ini bukan pertama-tama 
ingin “memenangkan” jabatan Bishop, tetapi 
“memenangkan” sebuah prinsip iman dari teman-teman 
pendeta dan warga GMI bahkan kalangan yang lebih luas. 
Saya sedang mengajarkan sesuatu yang penting dalam GMI 
dan juga gereja-gereja lain, bahwa jabatan Gerejawi itu 
bukan sesuatu yang harus diperebutkan. Saya percaya 
apabila jabatan gerejawi diperebutkan, dikonspirasikan 
apalagi diperdagangkan maka sesungguhnya Kristus 
sedang dianiaya karena Gereja adalah tubuh Kristus. Saya 
ingin mengobarkan gerakan moral dan spiritual, bahwa 
pimpinan gereja adalah wilayah kedaulatan Tuhan. 
Tuhanlah yang memilih dan menetapkan pimpinan gereja, 
tentu dengan melalui Konferensi Agung atau Sinode Gereja 
sesuai dengan peraturan gereja masing-masing. Bukankah 
demikian kita baca dalam Perjanjain Lama dan Perjanjian 
Baru? 

Di Batam Konferensi Agung mengalami deadlock, di mana 
dari dua Bishop yang direncanakan akan dipilih, ternyata 
hanya 1 yang berhasil terpilih yaitu Bishop Amat Tumino, 
yang adalah Bishop incumbent (yang sedang menjabat). 
Sejumlah kandidat yang muncul di Batam satu demi satu 
tersisih sesuai ketentuan pemilihan. Sampai putaran ke-13 
di pagi subuh pada hari terakhir akhirnya sidang 
memutuskan untuk menunda KONAG XI beberapa bulan 
ke depan untuk melanjutkan pemilihan dan menyelesaikan 
agenda lain yang terbengkalai.  Saya bersyukur, bahwa  
saya menjadi satu dari dua finalis dalam pemilihan ini. Itu 
berarti bahwa “pembaharuan” yang sedang saya kobarkan 
ternyata mendapat sambutan luar biasa.  Saya bersyukur 
bahwa saya masih bisa mengintensifkan “proses belajar-
mengajar” yang sedang saya lakukan di GMI. Saya 
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bersyukur bukan terutama bahwa saya mendapat peluang 
menjadi Bishop GMI, walau secara jujur harapan itu ada 
juga. Tetapi yang utama dan yang pertama adalah 
melanjurkan proses perubahan paradigma bergereja. 

Selama 4 (empat) bulan kurang lebih antara Konferensi  
Agung di Batam dan Konferensi Agung lanjutan di Pekan 
Baru, komitmen saya tidak berubah. Saya tetap ingin maju 
dalam pencalonan itu dengan murni, mengandalkan kuasa 
Tuhan dan melalui doa. Prinsip yang selalu saya tekankan 
adalah bahwa apabila Tuhan ingin memakai saya untuk 
melakukan perubahan di GMI melalui jabatan Bishop, 
maka Tuhan mempunyai cara dan kuasa untuk 
mewujudkannya. Tetapi, kalau Tuhan mempunyai rencana 
lain terhadap saya dan tidak membuka jalan bagi saya 
untuk dipilih menjadi Biashop saya akan mengatakan  
“Amen!”  Karena itulah, ketika teman-teman dan para 
simpatisan meminta saya untuk melakukan berbagai upaya 
untuk mengunjungi para utusan Konferensi Agung supaya 
mendukung dan memilih saya, permintaan itu saya tolak 
dengan cara halus.   

Selama bulan November 2009 saya menghabiskan waktu 
untuk mempersiapkan dan melaksanakan Sidang Raya PGI 
di Mamasa. Bulan Desember 2009 selama  16 hari saya 
menghabiskan waktu di Australia untuk berbagai kegiatan. 
Selama bulan Januari dan Febriari 2010 hampir satu bulan 
saya berada di Frankfurt (Jerman) dan Athena (Junani)  juga 
untuk berbagai tugas ekumenis internasional.  Saya baru 
tiba di tanah air tanggal 10 Februari 2010 kira-kira dua 
minggu menjelang Sidang Lanjutan Konag itu.      

Latar belakang yang saya utarakan di atas, akan menolong 
setiap orang untuk memahami mengapa saya memutuskan 
untuk mengundurkan diri dari pencalonan itu.  Setelah 
diadakan voting sebanyak 30 kali, tetap  tetap juga tidak 
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berhasil mencapai 2/3 suara bagi seorang kandidat untuk 
terpilih menjadi Bishop. Sesuai dengan Disiplin GMI 
apabila Bishop tidak terpilih setelah 30 kali ballot “maka 
keputusan diserahkan kepada sidang”. Sebagaimana 
diketahui setelah dilakukan 30 kali putaran tanpa 
menghasilkan Bishop terpilih maka diadakanlah diskusi 
pada malam hari Sabtu tanggal 27 Februari, diadakanlah 
lobby-lobby. Dan ternyata lobby-lobby yang diadakan itu juga 
tidak mampu menyelesaikan persoalan karena tetap timbul  
perbedaan prinsip  yang sangat tajam. Selama satu hari 
Minggu 28 Februari 2010 lobi intensif terus diupayakan 
oleh kedua belah pihak. Proposal yang disepakati tim lobi 
kedua belah pihak (masing-masing 10 orang pendeta) yang 
mengusulkan agar kedua kandidat dipilih bersama-sama 
menjadi Bishop juga ditolak kelompok tertentu. 

Pengalaman buntu seperti ini bukan sesuatu yang asing 
dalam sejarah GMI. Tahun 1973 (Konferensi Agung ke-II) di 
Parapat, pernah juga mengalami jalan buntu ketika dua 
orang kandidat  Pdt. H. Sitorus (kemudian menjadi Bishop) 
dan Pdt. J. Gultom (Bishop yang sedang menjabat) sama-
sama tidak mencapai duapertiga suara. Setelah 46 kali 
pemungutan suara tidak berhasil, maka sidang diskors 
untuk mengadakan percakapan. Ketika itulah Pdt. H. 
Sitorus, yang lebih muda dari Bishop J. Gultom, dengan 
kesatria menyatakan diri mundur dari pencalonan. 
Pemilihan putara ke-47 diadakan dan Bishop J. Gultom 
terpilih dengan mendapat suara 42 dari 43 orang peserta 
Konag pada saat itu.  

Pada Konag  VII tahun 1993 peristiwa yang hampir sama 
terulang lagi di Kinasih, Bogor. Setelah 30 kali kali putaran 
pemilihan, tidak seorang pun mencapai duapetiga suara 
dari tiga kandidat (R.L. Tobing, H. Sitorus dan H. 
Doloksaribu). Setelah diadakan percakapan intensif selama 
beberapa jam, Pdt. H. Doloksaribu yang jauh lebih muda 



                          122 
 

dari kedua kandidat lain memutuskan untuk 
mengundurkan diri, sehingga pada putaran berikut Bishop 
H. Sitorus berhasil mengungguli R.L. Tobing dengan 
mendapat duapertiga suara, dan terpilih menjadi Bishop.       

Maka pada malam terakhir Sidang Lanjutan Konferensi 
Agung itu terjadilah perdebatan yang sangat seru dan alot 
bahkan penuh dengan emosi dengan meneriaki orang yang 
sedang berbicara. Terus terang, saya sangat sedih melihat 
sebagian warga GMI utusan Konag yang telah disesatkan 
oleh pihak-pihak tertentu sehingga mereka yang 
sesungguhnya adalah orang-orang terbaik dari jemaatnya, 
tetapi secara sadar atau tidak sadar masuk dalam 
konspirasi mereka yang mengubah Gereja dan “rumah 
doa” menjadi “sarang penyamun”. Saya berdoa agar 
mereka menyadari perbutannya dan kembali ke jalan yang 
benar.  

Puncaknya adalah ketika Bishop dan Badan Pertimbangan 
Pgung (BPA) GMI menawarkan kepada sidang untuk 
memilih satu dari dua opsi penyelesaian proses pemilihan 
ini yaitu opsi mengubah ketentuan 2/3  suara menjadi  ½ 
n+ 1 dan opsi mengadakan pemilihan dengan cara undi. 
Opsi ini hendak divoting dengan ketentuan harus 
didukung oleh duapertiga suara baru bisa dijalankan, 
sesuai peraturan Disiplin GMI. Saya melihat pada waktu itu 
bahwa kedua opsi yang ditawarkan itu sangat problematis. 
Saya memprediksi bahwa tidak satu pun dari kedua opsi 
itu mendapat dukungan duapertiga suara. Ancaman 
deadlock tetap terbayang. Saya juga membaca situasi bahwa 
andaikata satu dari dua opsi itu menang, maka sebagian 
peserta akan melakukan “walk-out” yang juga berpotensi 
menciptakan deadlock.   Saya sendiri ada pada posisi tidak 
menghendaki adanya deadlock kedua kali. Saya sangat 
kuatir apabila terjadi lagi deadlock dalam siang lanjutan ini, 
maka warga GMI akan kecewa berat. Wajah GMI pasti akan 
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tercoreng di mata publik. Dan saya tidak mau menerima 
tudingan sebagai salah seorang penyebab deadlock.  Bagi 
saya kepentingan Gereja (GMI) dan kemuliaan Tuhan jauh 
lebih penting dari jabatan apapun termasuk jabatan Bishop 
GMI.  Oleh karena itu ketika sidang bersiap-siap untuk 
melakukan pemungutan balot untuk menentukan opsi itu, 
saya berdiskusi dengan sejumlah simpatisan untuk 
meminta persetujuan dan dukungan mereka agar saya 
menyatakan mundur dari pencalonan. Saat itu waktu 
menunjukkan pukul 2.00 dini hari,Senin, tanggal 1 Maret 
2010. Saya berdiri dan minta waktu kepada Pimpinan 
(Bishop Hwa Yung) untuk berbicara. Kata-kata saya pada 
waktu itu kira-kira sbb: 

“Bapak Bishop yang terhormat dan saudara-
saudara sekalian! Setelah mengikuti 
perkembangan sidang Konferensi Agung XI 
mulai dari Batam, di mana terjadi deadlock, dan 
dilanjutkan empat bulan kemudian di Pekan 
Baru ini  yang juga hampir mengalami deadlock, 
saya dan kita semua sangat prihatin. Oleh 
karena itu saya ingin menyatakan sikap pada 
sidang ini. Namun, sebelum saya menyatakan 
sikap,  izinkan Saya mengutip kata-kata Martin 
Luther, sang Reformator,  pada tahun 1517 
ketika dia melakukan Reformasi, dan 
menunjukkan sebuah prinsip iman yang ia 
tuangkan dalam sebuah sajak sebagai berikut: 
‘Tuhan kita Benteng teguh, melindungi yang 
jujur.  Walau sengsara nasibmu, Ia tetap 
menghibur. Musuh pun menyerbu penuh dengan 
tipu; Senjatanya tajam dan akalnya kejam, 
tetapi ia akan hancur’. Di atas statement dan 
pernyataan tersebut dengan ini saya 
menyatakan mundur dari pencalonan.”  
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Setelah saya selesai mengungkapkan pernyataan tersebut, 
sidang menyambut dengan riuh tepuk tangan dan spontan 
berdiri dan kemudian berbondong-bondong mendatangi 
saya ke tempat duduk menyalam, merangkul dan 
menciumi pipi saya. Ada yang menangis  terisak-isak dan 
ada pula kebingungan tak tahu mau berkata apa. Puluhan 
peserta Konag mengiring saya dan istri sampai ke kamar 
hotel dengan penuh haru.  

Dengan keputusan mundur itu, saya merasakan bahwa 
saya sudah mencegah kemungkinan yang buruk terjadi, 
seperti kekacauan, perpecahan dan hal-hal negatif yang 
dapat terjadi di GMI. Itulah alasan dari keputusan untuk 
mundur dari pencalonan sebagai Bishop pada malam yang 
bersejarah itu.  Saya ambil keputusan ini untuk 
menunjukkan kepada GMI bahwa sejak dari awal tujuan 
saya adalah keutuhan GMI bukan kedudukan dalam GMI. 
Semoga warga GMI terinspirasi dengan keputusan saya ini. 
Kalau ada yang belum bisa menerima, saya mohon maaf 
sambil berdoa bahwa cepat atau lambat pasti bisa 
dimengerti.  

Apakah Pdt. Darwis Manurung S.Th dapat dianggap sah 
sebagai Bishop tanpa dipilih melalui voting 2/3 
suara?Jawaban saya adalah ini. Secara formal Bishop Hwa 
Yung (Bishop Gereja Methodist Malaysia) yang memimpin 
sidang pemilihan sudah mengetuk palu dengan 
menyatakan bahwa Darwis Manurung menjadi Bishop 
segera setelah saya menyatakan mundur dari pencalonan 
tanpa seorang pun peserta yang mempertanyakan 
keabsahahannya. Secara faktual Pdt. Darwis Manurung 
telah dikuduskan (consecrated) pula menjadi Bishop GMI 
menjadi Bishop GMI pada ,Senin tanggal 1 Maret 2010.   



                          125 
 

Namun persoalannya adalah ketika saya menyatakan 
mundur dari pencalonan Bishop seharusnya tidak otomatis 
Pdt. Darwis Manurung dinyatakan telah menjadi Bishop 
tanpa melalui pemungutan suara. Dalam disiplin 
mengamanatkan bahwa seorang terpilih menjadi Bishop 
apabila dia dipilih oleh 2/3 peserta Konferensi Agung dan 
itu tidak terjadi.  

Kita bisa merujuk pada sejarah Gereja Methodist di 
Amerika mula-mula, ketika John Wesley menugaskan 
Thomas Coke yang telah ditahbiskan John Wesley menjadi 
Bishop di London pada tahun 1774/1778 (cek), Francis 
Asbury tidak mau ditahbiskan (dikuduskan) menjadi 
Bishop dan menerima sertifikat serta mandat dari John 
Wesley melalui Thomas Coke. Francis Asbury, yang telah 
dipengaruhi oleh semangat demokrasi di Amerika, 
meminta sebelum dia ditahbiskan menjadi Bishop agar 
seluruh peserta Konferensi Agung, yang dikenal dengan 
Christmas Conference karena dilaksanakan pada suasana 
Natal, harus mengadakan pemungutan suara 2/3 peserta 
pada waktu itu; pendeta dan para pengkhotbah. Akhirnya 
itu dilaksanakan dan baru kemudian Francis Asbury 
bersedia ditahbiskan menjadi Bishop. 

Mengapa seorang Bishop memerlukan sebuah legitimasi 
dari 2/3 peserta Konferensi Agung? Jawabannya adalah 
karena tugas Bishop yang pertama dan utama adalah 
menempatkan para pendeta/ para pengkhotbah ke jemaat-
jemaat. Penempatan para pendeta di Gereja Methodist 
adalah hal prerogatif seorang Bishop dan tradisi ini tetap 
diwarisi Gereja Methodist Indonesia sampai saat ini. Bishop 
yang tidak didukung oleh 2/3 peserta Konferensi Agung 
kurang kuat, kurang legitimate menjalankan tugas 
melakukan penempatan kepada pendeta. Itulah sebabnya 
persyaratan 2/3 suara dalam pemilihan menjadi prinsip 
utama dalam pemilihan seorang Bishop.  Dan ini yang tidak 
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dipenuhi oleh Pdt. Darwis Manurung dalam KONAG yang 
lalu.  

Saya akan menyatakan bahwa beliau harus diteruma sah 
menjadi Bishop, karena dia sudah ditahbiskan. Saya 
menambahkan lagi, bahwa semuanya tergantung pada 
Bishop Darwis Manurung selama 4 tahun ini, di dalam 
kepemimpinannya, apakah dia mampu membuktikan 
bahwa dia mendapat dukungan dari pendeta dan warga 
GMI. Dan semua itu tergantung pada kinerja dan 
kepemimpinan pada pelayanan yang dia tunjukkan selama 
4 tahun ke depan sebagai seorang Bishop.  

Saya pribadi tidak akan mendukung segala pikiran yang 
tidak mengakui keabsahan Bishop Darwis Manurung, 
tetapi saya menegaskan bahwa apabila Bishop Darwis 
Manurung tidak menunjukkan wibawa seorang Bishop 
sebagai pemimpin yang menjadi panutan, motivator dan 
inspirator terutama bagi para pendeta, memang dia akan 
menghadapi banyak tantangan. Tugas utama dari seorang 
Bishop adalah Pastor to Pastors; pendeta dari para pendeta. 
Bishoplah yang menggembalakan, memimpin dan 
menempatkan para pendeta yang ada dalam wilayah 
pelayanannya. Kalau para pendeta 2/3 tidak senang 
terhadap kepemimpinan Bishop Darwis Manurung, dia 
akan menghadapi banyak masalah.  

Demikianlah refleksi sekaligus penjelasan saya tentang latar 
belakang pengunduran diri saya dari pencalonan Bishop 
dan juga pandangan saya tentang legitimasi Bishop Darwis 
Manurung yang telah ditahbiskan sebagai Bishop tanpa 
melalui pemilihan dengan memenangkan 2/3 suara.  

 

Semoga GMI di bawah kepemimpinan kedua Bishop, 
Darwis Manurung dan Amat Tumino, Gereja Methodist 
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dapat dibereskan dari berbagai persoalan yang telah 
menghadang gereja ini dan mengganggu gereja ini selama 
beberapa tahun belakangan ini. Tuhan memberkati Gereja 
Methodist Indonesia. 
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14. MENDORONG REKONSILIASI GMI37 
 

Pada tanggal 26-30 Juni 2013, kembali GMI melaksanakan 
Konferensi Tahunan (Konta) GMI Wilayah I, di Rumah 
Peribadatan (Wisma) GMI, Bangun Dolok, Parapat. (Pada 
waktu yang hampir bersamaan, Konta Wilah II juga 
berlangsung di Jakarta.) Selain agenda rutin, seperti 
penyampaian dan pembahasan laporan-laporan, 
penerimaan dan penahbisan pendeta baru, penempatan 
para pendeta dll., Konta Wilayah I kali ini sangat penting, 
karena di sana para konferensisten (pendeta dan utusan 
warga gereja) akan mebahas dan memutuskan langkah-
langkah rekonsiliasi GMI, khususnya di wilayah Sumatera 
bagian Utara, meliputi Sumatera Utara, Aceh, Riau dan 
Sumatera Barat, yang sudah hampir sepuluh tahun 
mengalami konflik dan keretakan, dengan lahirnya sebuah 
wadah yang bernama “Konferensi Tahunan Wilayah 
Sementara” (baca: KTWS). (KTWS ini juga akan 
mengadakan Konta pada waktu yang sama, di Hotel 
Niagara, Parapat).  

          Kita bersyukur kepada Tuhan, pada akhirnya kedua 
belah pihak yang berseberangan selama beberapa tahun ini 
telah sepakat untuk berdamai, dan kesepakatan itu telah 
dituangkan dalam sebuah pernyataan perdamaian: 
“KESEPAKATAN BERSAMA GMI WILAYAH I DENGAN 
GMI KTWS”, terdiri dari 9 butir,  yang sudah 
ditandatanagani kedua belah pihak, tanggal 3 Juni 2013. 
Dan, nota kesepakatan itu telah pula diposting di media 
dunia maya (milis), dan telah mengundang diskusi hangat, 
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 Dimuat dalam Harian SIB, tanggal 24 Juni 2013, 
dengan judul: Menyongsong Konferensi Tahunan 
GMI. 
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yang dalam sebuah negara yang menghargai kebebasan 
mengeluarkan pendapat, hal seperti itu adalah sah-sah saja.  

          Pada kesempatan ini, saya ingin mengajak para 
pembaca untuk ikut berdoa, kiranya Tuhan Yesus, Raja 
Gereja, campur tangan dan membawa kedamaian di dalam 
GMI yang kita cintai ini. Kita hargai keterbukaan Bishop 
Darwis Manurung dan keinginan Ketua KTWS Pdt. Fajar 
Lim, yang akhirnya bersedia dan sepakat melahirkan 
komitmen perdamaian itu. Dalam batas tertentu, saya ikut 
mendorong, memediasi dan menginspirasi proses 
perdamaian ini, melalui berbagai komunikasi, baik tatap 
muka, maupun via telepon, dengan kedua belah pihak.  

          Konflik antara KTWS dengan Konferensi Taunan 
Wilayah I (boleh baca: KTW-I) ini telah menguras banyak 
enerji, membuang banyak waktu, termasuk memboroskan 
ratusan juta (mungkin millyard-an) dana, yang tidak jelas 
pertanggung jawabannya. Kerugian paling besar akibat 
konflik ini adalah, bahwa sekitar sepuluh tahun ini, banyak 
warga GMI yang tersandung, kecewa, frustrasi dan bukan 
tidak mungkin putus asa. Yang pasti, di berbagai kota dan 
desa, jemaat-jemaat GMI, yang tidak tahu-menahu tentang 
akar persoalan, ikut terbawa-bawa, berkonflik dan pecah, 
antara pengikut KTWS dan pengikut KTW-I. Saya tidak 
bermaksud meceriterakan kronologis terjadinya peristiwa 
demi peritiwa yang menyedihkan itu di sini. Saya ingin 
mengajak pembaca untuk berfikir dan melihat  ke depan, 
seraya berupaya menyatukan tekad,  bersama-sama 
mencari jalan keluar, demi terciptanya kedamaian dan 
pulihnya persekutuan, baik di antara warga, terutama 
sesama pendeta. 

          Banyak orang bertanya, baik warga GMI, maupun 
masyarakat umum, khususnya di Sumatera Utara: kenapa 
dalam GMI,  yang terkenal sebagai Gereja yang menganut 
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prinsip pelayanan “Alkitab di tangan kanan dan Disiplin di 
tangan kiri”, serta mewarisi tradisi persaudaraan  
kependetaan (brotherhood and sisterhood) yang sangat kuat,  
tiba-tiba dalam sepuluh tahun belakangan ini terjadi  
perselisihan, pertengkaran,  sampai menjadi  buah bibir 
masyarakat, bahkan menjadi bahan berita kurang baik di 
koran-koran Sumatera Utara. Konflik itu menjadi semakin 
parah dan memalukan, karena akhirnya persoalan itu tidak 
bisa diselesaikan secara internal, tetapi harus tumpah dan 
dibawa ke rana hukum, mulai dari pengadilan negeri 
sampai ke Mahkamah Agung. Padahal, dalam tradisi dan 
pedoman hidup Gereja Methodist sedunia, membawa 
sengketa gereja ke pengadilan adalah terlarang.  

          Untuk dapat mencari solusi dan menciptakan 
perdamaian (rekonsiliasi), maka pertama-tama perlu 
memahami akar masalah, mengapa terjadi konflik. 
Biasanya, kalau timbul konflik dalam Gereja, warga gereja 
sangat cepat menarik  kesimpulan, bahwa perselisihan itu 
terjadi karena dalam gereja itu iman sudah erosi. Secara 
Alkitabiah kesimpulan seperti itu tidak salah. Sebagian 
orang menuding para pendeta sebagai biang keladi 
perselisihan, karena mereka sudah dirasuki oleh roh zaman 
dan roh mamon. Juga, kesimpulan seperti itu ada benarnya. 
Apalagi dalam Alkitab ada ayat yang berkata: “Akar segala 
kejahatan ialah cinta uang” (1 Timotius 6: 10).  

Tetapi berdasarkan teori konflik, akar segala 
perselisihan, pertengkaran dan perang di dunia ini, baik 
dalam skala kecil maupun besar pada dasarnya sama saja. 
Menurut teori konflik ini, ada tiga faktor utama yang 
menjadi akar (sumber) segala konflik, yang dikenal dengan 
“teori SIR”. SIR adalah singkatan dari Security (rasa aman), 
Identity (identitas) dan Resources (mata pencaharian). 
Kalau salah satu pun dari faktor yang tiga ini terancam, 
maka pihak yang merasa terancam akan melakukan reaksi 
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terhadap pihak yang dianggap sebagai ancaman alias 
musuh. Jika ancaman semakin meningkat, maka benturan 
pun akan terjadi. Apalagi dua atau ketiga faktor itu 
sekaligus terancam, maka intensitas dan skala konflik akan 
semakin besar pula. Terjadinya perang suku, perang antar 
geng, perang agama, perang dunia sampai perang dingin, 
akarnya adalah salah satu, dua, atau ketiga faktor itu 
bermain sekaligus.  Konflik yang  paling besar dan paling 
dasyat dan berlarut-larut, dan yang perpengaruh global 
saat ini adalah konflik Israel-Palestina, di mana ketiga 
faktor tadi secara simultan menjadi akar persoalan. Perang 
Israel-Palestina itu adalah perang untuk mempertahankan 
“rasa aman” (Israel-Palestina saling merasa terancam), 
memperjuangkan dan menegakkan “identitas” (kedua 
negara sama-sama mengklaim sebagai bangsa yang 
terpilih), sekaligus sengketa perebutan sumber-sumber 
“mata pencaharian”, seperti air, tanah, hutan,  dll.      

         Dalam konteks GMI, dari tiga faktor tadi, saya melihat 
bahwa faktor yang ketigalah yang sangat berpengaruh, 
yaitu “resources” (mata pencaharian), yang sangat erat 
kaitannya dengan penempatan dan penetapan 
(appointment), utamanya di kalangan para pendeta, walau 
sebagian warga gereja juga terlibat di dalamnya, terutama 
mereka yang memegang jabatan-jabatan tertentu dalam 
lembaga-lembaga GMI, seperti sekolah-sekolah, 
Universitas, Rumah Sakit dll. Saya bisa memastikan bahwa 
faktor “security” (rasa terancam jiwa) tidak relevan dalam 
konflik GMI. Faktor identity, mungkin dalam batas tertentu 
ikut berpengaruh, karena di dalam GMI terdapat berbagai 
kelompok etnis, yang dalam sejarah GMI sering menjadi 
sumber ketegangan terutama antara kelompok etnis Batak 
(Toba) dan Tionghoa, seperti yang pernah saya tulis dalam 
buku “Kekristenan dan Kesukubangsaan” (1996).  



                          132 
 

          Tetapi sejak terjadinya ledakan pertambahan pendeta 
GMI, sebagai akibat dari penerimaan pendeta tanpa 
perencanaan yang matang, terutama alumni dua STT (STT 
GMI Bandar Baru dan STT Wesley, Jakarta), yang didirikan 
GMI sejak tahun 1980-an, maka lambat laun tetapi pasti, 
hukum  “produksi (penawaran) dan permintaan” (supply 
and demand) tidak bisa dielakkan. Kalau pertambahan 
persentasi pendeta tidak sebanding dengan pertambahan 
persentasi jemaat dan warga jemaat, maka yang terjadi 
adalah inflasi tenaga pendeta. Kalau kondisi inflasi seperti 
ini terjadi di dalam sebuah Gereja, apalagi gereja yang 
menganut sistem Episkopal (seperti GMI), di mana Bishop 
berkuasa melakukan mutasi-mutandis para pendeta,  maka 
yang terjadi adalah: para pendeta akan cenderung “antri di 
depan rumah Bishop”, untuk memohon penempatan yang 
lebih “basah”. Situasi seperti itulah yang terjadi di GMI saat 
ini. Benar, tahun 1970-1980-an, terjadi juga persaingan dan 
pengelompokan,  ketika terjadi pemilihan Bishop sekali 
empat tahun. Tetapi setelah Konferensi Agung berakhir, 
suasana persaudaraan dan persekutuan kembali cair,  tanpa 
menyisakan konflik laten. Mengapa? Karena pada era itu 
masalah “R” (resources) belum menjadi isu besar di GMI. 
Pendeta-pendeta pada zaman itu sama-sama miskin, sama-
sama menderita dan sama-sama mengalami suka-duka 
pelayanan. Konferensi Tahunan, yang merupakan “rumah” 
bagi para pendeta GMI adalah momentum yang ditunggu-
tunggu para pendeta dan Guru Injil, untuk saling 
melampiaskan kerinduan, curhat dan berbagi suka-duka. 
Acara-acara Konta juga direncanakan sangat baik: ada 
ceramah yang menambah pengetahuan, ada KKR yang 
meneguhkan iman, ada suasana gembira, tertawa bersama, 
bedoa bersama dll.  

          Berbeda dengan situasi sekarang dalam GMI, di mana 
ada pendeta yang “berkelimpahan”, karena kebetulan 
mendapat tempat yang “basah”, tetapi ada juga pendeta 



                          133 
 

yang “kerkekuarangn” karena ditempatkan di tempat yang 
“kering”. Tentu mereka yang di tempat yang “basah” itu 
akan berusaha mempertahankan status quo, dan mereka 
yang ada di tempat yang “kering” akan bertarung untuk 
keluar dari “musim kemarau” itu. (Catatan: saya 
sebenarnya tidak menyukai istilah “basah” dan “kering”, 
tetapi untuk membedah persoalan, saya meminjam istlah 
itu).  

          Konferensi Tahunan juga bukan lagi momentum yang 
dinanti-nantikan untuk saling berangkulan, bercerita suka-
duka pelayanan dan saling menguatkan. Konferensi 
Tahunan GMI belakangan ini sudah melenceng dari 
substansi. Apalagi menjelang Konferensi Agung seperti 
sekarang suasana justru sering sangat menegangkan. Tidak 
ada keceriahan dan masing-masing saling mencurigai, siapa 
kawan, siapa lawan. Bahkan pernah Konta GMI 
dicemarkan oleh “hantu pulpen merah”, yang menjadi 
pemicu prahara yang terjadi di GMI hingga saat ini.  

         Kondisi yang sama pernah dialami Gereja Methodist 
di Korea Selatan pada tahun 1970-an,  sampai akhirnya 
Gereja Methodist Korea itu membuat keputusan radikal, 
dengan mereformasi sistem Episkopal itu sendiri, antara 
lain mencabut hak Bishop untuk melakukan penempatan 
pendeta, yang sampai sekarang masih berlaku. Dalam 
Gereja Methodist di Korea sekarang (sejak tahun 1970-an), 
pendeta  melayani di jemaat seumur hidup, yang dikenal 
dengan sistem “long life ministry”, lebih radikal dari sistem 
“calling pastor” (jemaat merekrut pendetanya), kebalikan 
dari sitem “sending pastor” (Bishop atau Ketua Sinode) 
menempatkan pendeta.  

         Konflik yang terjadi di GMI ini tidak akan pernah bisa 
diatasi secara tuntas, bilamana akar perselisihan dan 
konflik tidak diselesaikan. Kesepakatan apapun yang 
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diambil, sedalam apapun kemauan saling memaafkan, dan 
siapapun pemimpin, tetapi selama akar konflik tidak 
dicabut, atau paling sedikit diminimalkan, cepat atau 
lambat, konflik pasti akan muncul lagi. Kaidah hukum 
organisasi (governance) ini  tidak bisa dielakkan: “A bad 
system destroys good people” (Sistem yang jelek, akan 
merusak manusia yang baik).  

         Memang, menyelesaikan konflik tidak semudah 
menciptakannya. Konflik Aceh -- yang dipicu dua faktor 
utama Identity dan Resources -- yang telah menelan ribuan 
korban nyawa manusia selama 30 tahun lebih, harus 
diselesaikan melalui peranan lembaga mediasi dari luar 
Negeri (Finlandia), baru bisa selesai. Banyak Gereja yang 
terpaksa harus pecah di Indonesia, karena tidak bisa 
mengatasi konflik internalnya. Hingga sekarang, gereja-
gereja di Sumatera Utara pada umumnya mengidap 
penyakit yang hampir sama dengan yang dialami GMI, 
yang cepat atau lambat akan menghadapi konflik, apabila 
akar potensi konflik yang ada tida diminimalkan.  

          Tetapi sebagai langkah pertama untuk  keutuhan 
GMI, maka nota kesepakatan yang sudah dibuat itu sangat 
besar artinya bagi GMI. Tekad untuk sama-sama mengaku 
“dosa” adalah mutlak. Tidak ada orang yang harus 
dijadikan kambing hitam, dan tidak ada orang yang 
berlagak pahlawan. Semua kita, baik pendeta termasuk 
para aktifis warga gereja adalah “hamba yang tidak 
berguna -- ula-ula namatolpang (Lukas 17: 10). Kita harapkan 
dalam Konta ini akan dibuka ruang seluas-luasnya untuk 
mendoakan dan membicarakan langkah-langkah 
perdamaian yang sama-sama kita rindukan itu.  Kiranya 
Konta ini dikembalikan kepada “marwah”nya, sebagai 
“Rumah dan Gereja” (Home and Church) bagi para pendeta. 
Saya akan hadir dalam Konta ini sebagai peserta. Kiranya 
tulisan ini merupakan kontribusi saya untuk menciptakan 
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suasana Konta seperti yang pernah saya alami tahun 70 dan 
80-an. 

Tuhan memberkati GMI. Selamat berkonferensi.   
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15. GMI SUDAH BERDAMAI38 

 “Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan 
disebut anak-anak Allah”(Matius 5: 9) 

Setelah delapan tahun bergumul mencari jalan keluar dari 
konflik internal GMI Wilayah I (Sumatera bagian Utara) 
dengan pihak Konferensi Tahunan Wilayah Sementara 
(yang memisahkan diri GMI Wilayah I),  akhirnya sepakat 
untuk berdamai. Sidang Konferensi Tahunan (Konta) 
Wilayah I GMI yang berlangsung tanggal 26-30 Juni, di 
Parapat, telah memutuskan menerima sebagian besar 
kesepakatan damai yang dihasilkan sebuah tim   damai dari 
kedua belah pihak yang bertikai, yang telah dibahas pada 
Konta  GMI Wilayah I minggu lalu, untuk selanjutnya 
dibawakan ke sidang Konferensi Agung GMI yang akan 
berlangsung bulan Oktober 2013 untuk disahkan.    

           GMI yang sebelumnya hanya mempunyai dua 
Wilayah  pelayanan (Episcopal Area) yaitu Wilayah I 
(Sumatera bagian Utara) dan Wilayh II (Jawa dan Sumatera 
Selatan), pada tahun 2006 mengalami perpecahan di 
Wilayah I (Sumatera bagian Utara), karena sekelompok 
pendeta (kurang lebih 60 orang) dan sebagian jemaat-
jemaat GMI di Wilayah I, memisahkan diri dari GMI 
Wilayah I. Alasan pemisahan ini dipicu oleh 
penyelenggaraan Konferensi Tahunan Wilayah I,  pada Juni 
2005, terutama pada acara pemilihan delegasi ke Konferensi 
Agung, yang menurut mereka penuh dengan rekayasa. 
Kekecewaan ini berlanjut ketika Konferensi Agung GMI di 
Lembang, Bandung, Oktober 2005, memilih seorang Bishop, 
yang menurut mereka yang memisahkan diri  itu, juga 
berlangsung penuh dengan rekayasa, politik uang, 
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 Dimuat dalam Harian SIB, tanggal 7 Juli 2013. 
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kampanye dan hal-hal lain yang mengotori kekudusan  
Gereja (baca: GMI).  

           Kelompok yang memprotes ini pada awalnya 
mendeklarasikan sebuah agenda yang cukup simpatik 
dengan nama “gerakan pemurnian GMI”, seraya 
menyatakan sikap menolak kepemimpinan  Bishop yang 
terpilih pada Konferensi Agung 2005 itu, dengan 
mengklaim bahwa proses pemilihan itu penuh dengan 
rekayasa dan tidak pantas terjadi dalam Gereja. Para 
pendeta dan warga gereja ini kemudian membentuk sendiri  
sebuah wadah  yang disebut Konferensi Tahunan Wilayah 
Semnetara (KTWS) GMI, tanpa persetujuan Konferensi 
Agung GMI, sebagaimana diatur dalam peraturan atau 
Disiplin GMI. Pada tahun 2006 KTWS ini bertindak lebih 
jauh lagi  dengan memilih sendiri Ketua KTWS, yang  
selama delapan tahun (2006-2013) melakukan tugas-tugas 
seorang Bishop, seperti memimpin Konferensi Tahunan, 
memimpin Rapat Kabinet, menempatkan para pendeta, 
menahbiskan pendeta-pendeta dll.  

          Berbagai konflik, sengketa hukum (perdata dan 
pidana), demonstrasi massa, perebuatan aset-aset Gereja, 
pemecatan para pendeta dll., telah mewarnai perjalanan 
GMI sejak peristiwa exodusnya sekelompok pendeta 
bersama warga gereja yang mereka layani di Wilayah I ini,  
selama kurun waktu 2005-2008. Wajah GMI sungguh 
tercoreng dengan terjadinya sengketa yang menguras 
tenaga, waktu dan menghamburkan ratusan juta biaya 
secara sia-sia tiada guna.     

          Menyadari dampak negatif yang lebih parah, maka 
sejak tahun 2008, berbagai usaha telah ditempuh oleh 
kedua belah pihak untuk mengakhiri konflik, dan 
mengupayakan perdamaian, tetapi nyatanya tidak 
semudah seperti diharapkan semua orang. Selama lima 
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tahun (2008-2013), telah banyak dokumen perdamaian yang 
ditandatangani, baik di hadapan Notaris, maupun dalam 
bentuk putusan lembaga peradilan, dari tingkat paling 
bawah sampai paling tinggi (Makamah Agung).  Tetapi  
ternyata dokumen-dokumen perdamaian yang dibuat di 
hadapan notaris dan lembaga peradilan  itu tidak  serta-
merta dapat menghapus akar pahit, trauma dan sakit hati 
yang dialami oleh kedua belah pihak yang bertikai selama 
delapan tahun itu.  

          Bahkan, karena sulitnya mencari jalan keluar dan titik 
temu dari konflik yang berkepanjangan, sempat pula 
ditempuh langkah-langkah  tidak gerejawi, yakni  
membentuk sinode baru atau  gereja baru, yang terpisah 
dari wadah GMI. Berbagai diskusi dan pertemuan di 
kalangan internal KTWS sudah sempat dilakukan. Dan, 
bulan November 2012 yang lalu, komunikasi dan 
pembicaraan antara pihak GMI (baik Wilayah I maupun 
kalangan KTWS) dengan pemerintah cq Dirjen Bimas 
Kristen, Kementerian Agama sudah sempat diadakan.  
Untunglah langkah-langkah perpecahan permanen 
(skisma) ini tidak sempat  terlalu jauh, sehingga masih 
dapat dicegah. Karena sesungguhnya Tuhan Yesus, sang 
pemilik GMI, tidak menghendaki perpecahan. Saya sebagai 
pendeta GMI, dan orang yang lama berkiprah dalam 
gerakan keesaan Gereja melalui PGI, merasa terganggu dan 
sangat terbeban ketika mendengar rencana perpecahan 
permanen ini. Doa Tuhan Yesus yang berkata: “Supaya 
mereka semua menjadi satu” (Yohanes 17: 21), terus bergelora 
dalam roh saya. Ucapan Yohanes Krisostomus (bapak 
Gereja abad V) yang berkata “Yang membuat Allah murka 
sedemikian besar adalah  perpecahan Gereja” (Nothing 
anger God so much as the division of the Church), mendorong 
saya melakukan sesuatu untuk mengempang perpecahan 
dan mencari jalan keluar.  
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          Setelah melacak kebenaran rencana perpecahan ini, 
dengan cepat saya melakukan komunikasi-komunikasi 
intensif, baik dengan pemerintah, maupun dengan 
pimpinan GMI Wilayah I dan KTWS, sehingga upaya 
pemisahan ini segera dapat dihentikan. Saya menghargai 
sikap bapak Dirjen Bimas Kristen, Kementerian Agama RI, 
dalam percakapan empat mata baru-baru di Jakarta, bahwa 
beliau sangat senang apabila GMI mampu memecahkan 
sendiri persoalan internalnya, tanpa melibatkan pihak 
pemerintah.  

           Enam bulan terakhir (Januari-Juni 2013), adalah 
momentum bersejarah bagi GMI. Kuasa Roh Kudus 
sungguh-sungguh bekerja untuk membawa kesatuan, 
menyembuhkan luka-luka dan melahirkan roh  saling 
mengampuni di kalangan para pendeta yang 
berseberangan, termasuk kalangan warga jemaat dari 
kedua belah pihak. Niat untuk berdamai sudah 
mengkristal. Komintmen untuk saling mengampuni sudah 
tidak terhempang. Luka-luka lama dan akar pahit sudah 
mulai disembuhkan oleh salib dan pengorbanan Yesus 
Kristus.  Dan, jeritan warga jemaat yang bertikai sampai 
memecah dan merusak hubungan kekerabatan dan  
keluarga di berbagai daerah sudah didengarkan oleh 
Tuhan.   

          Tanggal 3 Juni 2013, tim damai kedua belah pihak 
akhirnya melahirkan kesepakatan untuk berdamai dan 
merumuskan sejumlah langkah-langkah rekonsiliasi, yang 
secara resmi telah  disampaikan  oleh Bishop Darwis 
Manurung ke dalam sidang Konferensi Tahunan Wilayah I 
(26-30 Juni 2013)  melalui Episcopal Addressnya (Laporan 
Bishop) untuk dibahas dan disepakati. Setelah melalui 
pembahasan mendalam, baik dalam sidang Panitia Ad 
Hock (yang dibentuk untuk itu), lobi-lobi intensif selama 
proses persidang Konta di Parapat, dan akhirnya dibahas 
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dan diputuskan dalam sidang pleno, maka dicapailah 
rekomendasi sebagai berikut: (1) KTWS akan diusulkan 
untuk disahkan sebagai Konferensi Tahunan Sementara 
dalam Sidang Konag Oktober 2013; (2)  Pimpinan 
Konferensi Tahunan Sementara ini akan diangkat dan 
ditetapkan oleh Bishop GMI Wilayah I; (3) Dalam kurun 
waktu satu qwadrenium (2013-2017) GMI akan melakukan 
restrukturisasi, terutama dalam hal pembagian Konferensi 
Tahunan  dan dimungkinkan untuk membentuk Konferensi 
Tahunan berdasarkan etnis; (4) Status kependetaan mereka 
yang berada di KTWS akan direhabilitasi  dalam Konta 
Wilayah I  sesudah Konag 2013; (5) Sebuah tim untuk 
menyelesaikan  hal-hal yang perlu diselesaikan, baik pada 
tingkat Konta maupun dalam tingkat local sudah dibentuk.  

          Mengenai butir-butir penting di atas perlu diberikan 
beberapa catatan penjelasan. Pertama, dalam tradisi 
(ekklesiologi) GMI adalah dimungkinkan memberi status 
Konferensi Tahunan Sementara (provisional) kepada 
wilayah pelayanan tertentu, dan hak untuk memberikan itu 
ada di tangan Konferensi Agung yang diadakan sekali 
empat tahun. Kedua, dalam tradisi GMI, Konferensi 
Tahunan Sementara belum berhak mempunyai seorang 
Bishop, atau memilih sendiri  seorang Pimpinan atau Ketua 
atau apapun namanya. Kejadian selama delapan tahun ini 
sungguh-sungguh “sangat sementara” sesuai dengan 
namanya, yang dalam spirit rekonsiliasi GMI, kenyataan itu 
harus bisa ditoleransi demi kedamaian dan rekonsiliasi. 
Ketiga, periode 2013-2017 adalah sebuah periode transisi 
bagi GMI, karena dalam kurun waktu empat tahun itu akan 
dilakukan proses restrukturisasi, regionalisasi, penataan 
organisasi, sehingga gejolak-gejolak yang selalu timbul 
menjelang pergantian kepemimpinan (baca: pemilihan 
Bishop) dapat dihentikan, atau paling sedikit 
diminimalkan. Keempat, setelah Konferensi Agung Oktober 
2013 nanti mensahkan keberadaan KTWS itu, maka status 
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pendeta-pendeta GMI di dalamnya – yang sempat 
dikeluarkan dari daftar kependetaan GMI -- juga akan 
direhabilitasi dan direkonsiliasi. Kelima, hal-hal yang 
berkaitan dengan perpecahan di tingkat jemaat dan gereja 
lokal, akan diselesaikan dalam kurun waktu itu oleh sebuah 
tim yang telah dibentuk untuk tugas itu.  

          Jalan sudah terbuka, niat sudah membara, komintmen 
sudah bulat dan doa sudah bertalu-talu. GMI  di Wilayah I 
yang selama delapan tahun berseteru kembali akan bersatu. 
Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Tuhan  sendirilah 
yang mengatur waktu. Dia berkata bahwa jalan Tuhan 
sangat berbeda dengan jalan kita manusia. Waktu-Nya 
tidak sama dengan  waktu kita. Inilah waktunya GMI akan 
pulih dari  luka-luka dan kekecewaan yang dialami selama 
delapan tahun sudah berlalu. 

          Tetapi jangan lupa, bahwa iblis tetap bekerja. 
Tugasnya yang tidak pernah berubah adalah menciptakan 
kekacauan. Bukan tidak mungkin komitmen perdamaian 
yang telah disepakati itu akan diganggu oleh roh-roh jahat 
yang tidak menghendaki kedamaian dalam Gereja. Bukan 
tidak mungkin ada  pihak yang menginginkan konflik ini 
berkepanjangan. Elemen-elemen yang menjadikan Rumah 
Tuhan menjadi sarang penyamun (Matius 21: 13), belum 
sepenuhnya hilang dari dalam tubuh Gereja (baca: GMI). 
Karena itu GMI harus waspada, terutama kedua pemimpin 
(Bishop Darwis Manurung dan Ketua Pdt. Fajar Lim) untuk 
tetap sensitif terhadap pimpinan Tuhan dalam proses 
perdamaian ini.  

            Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus, Raja Gereja, 
yang senantiasa menyertai Gereja-Nya menghadapi 
berbagai kemelut. Dia rela memberikan pengampunan bagi 
mereka yang sungguh-sungguh menyesal. Komitmen 
Bishop Darwis Manurung sebagai pimpinan GMI Wilayah I 
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patut diapresiasi. Karena dalam Konta yang baru lalu 
berkali-kali beliau menegaskan bahwa siapa pun pendeta 
GMI yang menolak damai dalam Gereja, lebih baik 
mengundurkan diri sebagai pendeta. Sebagai orang yang  
ikut menggumuli  dan mengupayakan percepatan proses 
perdamaian ini saya merasa berterimakasih kepada banyak 
pihak, pendeta dan warga gereja yang telah ikut 
mendukung dan memberikan kontribusi pemikiran 
sehingga tercapai deklarasi perdamaian tersebut. Pendeta 
Fajar Lim, sebagai Ketua KTWS juga telah ikut berperan 
dalam proses perdamaian.  Bishop R.P.M. Tambunan 
sebagai mantan Pimpinan GMI Wilayah I, juga  sudah 
memberikan banyak pemikiran dan saran. Saya 
berterimakaksih kepada senior saya, Pdt. W. Siahaan 
(pensiun), yang memberi kontribusi dalam mempertajam 
konsep-konsep rekonsiliasi yang kami rumuskan. Pdt. K.W. 
Sinurat dan Pdt. Fernando Sibarani, adalah dua orang 
motor yang merumuskan langkah-langkah rekonsiliasi 
yang dituangkan dalam sebuah nota kesepakatan. Kedua 
rekan ini juga sangat aktif dalam proses “pimpong 
diplomacy” yang kami jalankan dalam proses lobi-lobi, 
diskusi formal dan informal selama lima hari (26-30 Juni) di 
kota Parapat. Bapak Pdt. David Utawi, bapak Hengki yang 
mewakili GMI Gloria, Medan, yang telah membuka hati 
untuk rekonsiliasi, patut diberi apresiasi. Dan semua 
konferensisten baik di Wilayah I maupun di KTWS sangat 
mendukung agenda rekonsiliasi ini. Puji Tuhan.  

          Akhirnya, marilah kita mendoakan Konferensi Agung 
GMI yang akan berlangsung bulan Oktober yang akan 
datang di Jakarta, kiranya Tuhan memimpin para delegasi 
untuk dapat bertukar-pikiran, bergumul dalam doa dan 
iman, sehingga rekomendasi Konta Wilayah I tentang 
rekonsiliasi, restrukturisasi dan reorganisasi GMI yang 
direkomendasikan Konta Wilayah I itu dapat dibahas, 
disepakati dan disahkan.   
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16. APA ITU KONFERENSI TAHUNAN SEMENTARA39 

Bagi warga Gereja Methodist Indonesia (GMI), barangkali 
ungkapan Konferensi Tahunan Sementara bukanlah kata 
yang terlalu asing. Selain merupakan bagian dari sitem 
ekklesiologi dalam tradisi Methodist secara umum di 
dunia,  dalam sejarah GMI, pernah juga dipraktekkan status 
Konferensi Tahunan Sementara. Misalnya, tahun 1940,40 
daerah pelayanan (baca: Pekabaran Injil) Gereja Methodist 
di Sumatera (Jawa sudah ditutup sejak 1928), dijadikan 
menjadi sebuah “Konferensi Tahunan Sumatera Sementara” 
(English: Sumatra Provisional Annual Conference). Di sini 
perlu ada penjelasan. Konferensi Tahunan (Annual 
Conference) adalah “basic organizational body” (badan 
organisasi paling dasar) dalam Gereja Methodist, yang bagi 
para pendeta disebut juga sebagai “gereja dan rumah” 
(church and home). Kata Sumatera menjelaskan “wilayah 
pelayanan” (episcopal area) atau biasa disebut juga “wilayah 
Konferensi Tahunan”.  Sedangkan kata “sementara” 
menjelaskan “sifat” atau “level” dari Konferensi itu sendiri. 
Jadi, Konferensi Tahunan Wilayah Sementara, nama yang 
dipakai oleh teman-teman kita yang sempat “memisahkan 
diri”  dari Konferensi Tahunan Wilayah I (2006-2013) dan 
yang sudah direkonsiliasikan dalam Konta yang baru lalu 
di Parapat, adalah sebuah nama yang secara teknis adalah 
“kurang tepat”. Kata wilayah adalah terjemahan dari  
“area” yang menunjuk kepada satu daerah geografis 

                                                           
39

 Diposting di Milis Methodist  Wilayah, Juli 2013. 
40

 Lihat  buku Displin Gereja Methodist Indonesia 
2009, (Medan: GMI, 2009), h. 4.  Ada kerancuan 
yang perlu diluruskan. Dalam buku Displin 2009 ini  
ditulis “Konferensi Tahunan Sementara Sumatera”.  
Dalam buku Disiplin sebelum-sebelumnya (1973, 
1980, 1989) ditulis dengan benar “Konferensi 
Tahunan Sumatera Sementara.  



                          144 
 

tertentu, atau satu kelompok etnis tertentu (versi Singapura 
dan Malaysia).  

          Untuk memahami substansi Konferensi Tahunan 
Sementara, barangkalai perlu penjelasan lebih detail. Paling 
sedikit ada tiga “level” konferensi-konferensi (tahunan) 
dalam tradisi Gereja Methodist (menurut tradisi Amerika) 
yang sejak awal dadopsi GMI. Level pertama adalah 
Mission Conference (Konferensi Misi) yaitu daerah pelayanan 
(daerah penginjilan) yang sudah boleh mengadakan 
konferensi tahunan yang dipimpimpin oleh Bishop yang 
terdekat dan yang ditentukan untuk melayani daerah itu. 
Misalnya, tahun 1919, Gereja Methodist sudah menetapkan 
Indonesia (Netherland Indies) yang meliputi Sumatera, Jawa 
dan Kalimantan menjadi satu “Mission Conference” yang 
pada waktu itu sudah mempunyai dua distrik (Jawa dan 
Sumatera).  Konferensi Misi, kendati melakukan sidang 
setiap tahun, bertugas hanya seperti sebuah “rapat kerja” 
para misionaris di suatu lapangan misi, seperti menetapkan 
District Superintendent, penempatan para pendeta dan 
pekerja lainnya. Tetapi,  Konferensi Misi tidak berhak 
melakukan penahbisan pendeta, melakukan pemeriksaan 
oknum para pendeta dan .41 Hal-hal seperti itu dilakukan di 
Konferensi Tahunan dari mana para pendeta atau 
misionaris yang bekerja di lapangan misi itu berasal.    

          Level kedua adalah Provisional Annual Conference 
(Konferensi Tahunan Sementara).  Sebagaimana dikatakan 
tadi, tahun 1940 wilayah Sumatra diorganisir menjadi satu 
daerah “Konferensi Tahunan Sumatra Sementara” (Sumatra 
Provisional Annual Conference”).  Konferensi Tahunan 
Sementara (KTS) lebih tinggi statusnya dari Konferensi 

                                                           
41

 Lihat Jack M. Tuel, The Organization of the United 
Methodist Church (Nashville: Abingdon, 2005), h. 
127. 
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Misi, karena KTS secara resmi adalah keputusan sebuah 
Konferensi Agung (General Conference), sedangkan 
Konferensi Misi adalah keputusan Konferensi Tahunan 
yang menaungi daerah misi itu. Misalnya, Konferensi Misi 
Indonesia (Netherland Indies Mission Conference) lahir dari 
keputusan Malasya Annual Conference tahun 1919. 
Sedangkan keputusan yang menetapkan Sumatra Provisional 
Annual Conferene, dibuat oleh Konferensi Agung tahun 1940 
di Amerika.  Dalam Disiplin GMI tahun 1973 (halaman 30), 
secara amat jelas ditulis: “Konperensi Tahunan Sementara 
dapat diadakan atas persetujuan Konferensi Agung dengan 
ketentuan bahwa pada pembentukan konperensi yang dimaksud 
harus sudah mempunyai anggota 10 orang Pendeta”.  Dan, 
dalam buku Disiplin GMI tahun 2009, dicata juga: 
“Konferensi Tahunan atau Konferensi Tahunan Sementara 
dibentuk atas persetujuan Konferensi Agung.” (halaman 90)  

          Pada tahun 1968, GMI pernah memberikan status 
Konferensi Tahunan Sementara kepada daerah pelayanan 
GMI di Sumatera bagian Selatan (termasuk Jawa), dengan 
meningkatkan Distrik Sumatera Selatan menjadi 
“Konferensi Tahunan Sementara Sumatera Selatan-Jawa. 
Tetapi, selama hampir 30 tahun keberadaan Konferesni 
Tahunan Sumatera Selatan, dia tidak mempunyai pimpinan 
sendiri, tetapi dirangkap oleh Bishop GMI yang 
berkedudukan di Medan. Barulah tahun 1997 GMI 
memutuskan untuk memilih Pimpinan Wilayah bagi GMI 
di wilayah II. Dan, tahun 2001, Konferensi Agung 
memutuskan untuk memilih dua Bishop, yang berjalan 
hingga sekarang. Dalam tradisi Gereja Methodist, selain 
kriteria jumlah pendeta, perbedaan penting antara 
Konferensi Tahunan dengan Konferensi Tahunan 
Sementara adalah tentang pemimpin. Konferensi Tahunan 
(penuh) seharusnya dipimpina oleh seorang Bishop (walau 
di Amerika tidak jarang seorang Bishop memimpin dua 
Konferensi Tahunan (Episcopal area) karena besar kecilnya 
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Konferensi Tahunan beda-beda). Tetapi, pemimpin 
Konferensi Tahunan Sementara selalu dirangkap oleh 
seorang Bishop dari Konferensi Tahunan yang lain. 
Konferensi Tahunan Sementara harus tunduk kepada 
Bishop yang memimpinnya. Jadi, sekali lagi, “Konferensi 
Tahunan Wilayah Sementara”, seperti yang ada sekarang 
ini (yang sedang dalam proses rekonsiliasi) adalah 
menyimpang dari sejumlah prinsip ekklesiologi GMI. 
Dalam sejarah GMI, pada tahun 1962, pernah terjadi, bahwa 
Bishop Hobart B. Amstutz, yang merupakan Bishop Gereja 
Methodist di wilayah Asia Tenggar ketika itu (meliputi 
Malaysia, Singapura, Indonesia Filipina, Birma), 
menetapkan seorang pimpinan untuk Konferensi Tahunan 
Sumatera Sementara, dengan nama jabatan “Wakil Ketua 
Konferensi”, yang pada saat itu diberika kepada Pdt. 
Wismar Pnggabean (Lihat Notulen Konferensi Tahunan 
Sementara dari Gereja Methodist di Sumatra, tahun 1962, h. 
37).  Jabatan ini dipegang oleh Pdt. Wismar Panggabean 
sampai GMI menjadi otonom (terpisah secara organisatoris 
dari Gereja Methodist di Amerika) tahun 1964.  

          Setelah GMI menjadi GMI yang otonom, GMI 
menetapkan struktur kepemimpinan dengan sitem Dewan 
Pimpinan Pusat (1964-1969) di mana Pdt. W. Panggabena 
menjadi Ketua, Pdt. J. Edenata Wakil Ketua dan Pdt. H. 
Sitorus menjadi Sekjen. Tetapi tahun 1969, GMI menggelar 
Konferensi Agung pertama yang dihadiri delegasi kedua 
Konta (Utara dan Selatan), dan meimilih Bishop J. Gultom 
memimpin Konta Wilayah Sumatera Utara (kemudian 
bernama Wilayah I) dan Konta Sementara Seumatera 
Selatan-Jawa (kemudian wilayah II).  Jadi, keputusan Konta 
Wilayah I (26-30 Juni 2013) yang merekomendasikan agar 
Bishop Wilayah I yang akan menetapkan pimpinan 
sementara KTWS (KTS) yang nanti akan disahkan Konag 
2013, sudah benar dan sudah sesuai dengan Disiplin dan 
tradisi GMI. Karena itu, keputusan KTWS dalam Kontanya 
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(27-30 Juni 2013) di Parapat, yang mengatakan: “Bahwa 
satu hari sebelum Konta 2014 kita mengadakan KONTA 
istimewa untuk mempilih Pimpinan Wilayah”, menjadi 
teranulir dengan sendirinya, dan harus tunduk dengan 
keputusan yang lebih tinggi dan resmi. Rumusan yang 
dibuat tim lima tambah lima tentang kesepakatan damai, 
harus diapresiasi sebagai usulan ke Konta Wilayah I. Tetapi 
keputusan Konta Wilayah I lebih tinggi dari kesepakatan 
tim damai, dan dari akta notaris kesepakatan itu sendiri.   

          Level ketiga adalah Annual Conferene (Konferensi 
Tahunan) yang merupakan pilar utama organisasi Gereja 
Methodist, yang melakukan penataan pelayanan seperti: 
penerimaan para pekerja baru (Pendeta dan Guru Injil), 
penahbisan pendeta, penempatan pendeta, memensiunkan 
pendeta dan memeriksa oknum pendeta, menolak oknum 
pendeta (untuk sementara tidak ditempatkan), 
mengeluarkan pendeta dari keanggotaan Konta (memecat 
pendeta), menerima kembali oknum pendeta (baik yang 
sementara atau yang sudah dipecat) dst. Jadi, tanpa 
mengurangi peran warga gereja dalam setiap Konta, 
sesungguhnya Konferensi Tahunan itu adalah “bisnis” 
yang mengurus pendeta dan pelayanan pendeta. 
Perhatikanlah bisalnya, ketika Pimpinan Distrik hendak 
menyampaikan laporannya, maka yang diminta “tunjuk 
tangan” untuk mengesahkan “laiknya” seorang Pimpinan 
Distrik untuk tampil di mimbar menyampaikan laporan 
hanyalah para pendeta, sedangkan warga gereja utusan 
Konferensi Resort tidak tunjuk tangan. Kalau penempatan 
diadakan, maka yang dibacakan oleh Bishop atau Pimpinan 
Distrik hanyalah nama-nama pendeta. Sedangkan warga 
gereja yang memegang jabatan atau kedudukan penting 
dlam GMI tidak dibacakan.  Dan, banyak lagi contoh-
contoh lain, yang tidak perlu diuraikan dalam tulisan ini. 
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         Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa keputusan 
yang telah ditetapkan oleh Konferensi Tahunan Wilayah I 
di Parapat tanggal 26-30 Juni yang lalu menyangkut 
keberadaan dan proses rekonsiliasi KTWS (KTS) yang 
memisahkan diri atas kemauan dan keputusan sendiri 
delapan tahun yang lalu sudah dalam koridor displin dan 
dengan roh Kristiani yang benar, di mana ada 
pengampunan, ada penerimaan kembali sesame saudara 
tetapi juga ada kesadaran semua fihak atas kekeliruan yang 
pernah dilakukan sengaja atau tidak.  Marilah kita 
mendiakan Konferensi Agung Oktober yang akan datang, 
yang salah satu agendanya adalah mengesahkan KTWS 
(KTS) menjadi Konferensi Tahunan Sementara dalam  
“rumah” Gereja Methodist Indonesia. Setelah mereka 
menjadi Konta Sementara yang resmi (sah), maka dalam 
satu kwadrenium (2013-1017) GMI akan melakukan 
restrukturisasi Konta-konta, bisa dari dua menjadi tiga atau 
empat. Bisa juga lahir Konta berdasarkan etnis kalau 
disetujui Konferensi Agung 2017.  

          Satu hal yang pasti adalah, bahwa kendati nanti 
Konferensi Agung menerima KTWS (KTS) menjadi 
Konferensi Tahunan Sementara yang resmi, dan tahun 2017 
mereka bisa mengirim delegasi ke Konag 2017, tetapi 
substansi keputusan Konta Wilayah I ialah: bahwa KTS 
tidak akan ditingkatkan menjadi Konta (penuh) seperti apa 
adanya saat ini, dengan wilayah pelayanan yang tumpang 
tindih dengan wilayah I. Hal yang akan dilakukan dalam 
Konag 2017 adalah melakukan penataan kembali Konta-
kota GMI.  

          Alangkah baiknya kalau rekomendasi Konta Wilayah 
I GMI yang lalu, GMI dapat melakukan reformasi 
konprehensip dengan memperbaiki dan merumuskan 
ulang berbagai hal yang masih menghambat kemajuan 
GMI, dan berpotensi menciptakan berbagai masalah yang 
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sebenarnya tidak perlu terjadi dalam GMI seperti selama 
ini. Dalam tulisan berikut saya akan membahas topic-topik 
itu. 
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17. E
PISCOPAL ADDRESS42 

Setelah Gereja Methodist Indonesia memutuskan memilih 
dua Bishop sejak Konferensi Agung tahun 2001, di Parapat, 
dan membentuk Dewan Bishop (walau beranggotakan 
hanya dua orang), maka sebenarnya GMI sedang mengikuti 
sebuah tradisi penting Gereja Methodist di Amerika (baca: 
United Methodist Church). Saya sendiri bertindak sebagai 
“nara sumber” dalam konferensi Agung 2001, yang 
memberikan argument historis-ekklesiologis bahwa GMI 
sudah waktunya memilih lebih dari satu orang Bishop. 
Argumen yang saya sampaikan dalam Konag tersebut 
sudah saya tulis dalam sebuah artikel berjudul “GMI 
Sesudah Dua Bishop”, yang telah diterbitkan  dalam buku 
berjudul Mengenal Gereja Methodist Indonesia (2003, 2004, 
2006).  

          Tetapi yang aneh tapi nyata adalah, dalam dua kali 
Konferensi Agung pasca Konag pembentukan Dewan 
Bishop (2001), yaitu pada Konag 2005 dan Konag 2009, 
Episcopal Address, pada kedua Konferensi Agung itu 
dibuat dan dibacakan oleh masing-masing Bishop. 
Sehingga Episcopal Address itu tidak berbeda dengan 
Bimbingan dan Pengarahan Bishop (belakangan disebut 
juga Episcopal Address) dalam sidang Konferensi Tahunan. 

            Ada beberapa kemungkinan yang segera bisa ditarik 
dari keadaan ini. Pertama, Dewan Bishop tidak berfungsi 
efektif sebagai lembaga yang memayungi GMI secara 
nasional. Kedua, Bishop-bishop kita itu kurang mendalami 
sejarah dan tradisi Gereja Methodist secara umum. Ketiga, 
sikap eksklusifisme wilayah terlalu kuat, sehingga setiap 
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 Diposting di Milis Methodist Wilayah II, Juli 2013.  
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bishop (pemimpin wilayah), hanya melaporakan pekerjaan 
di wilayahnya.  

          Beberapa waktu yang lalu saya menanyakan masalah 
ini kepada Bishop Darwis Manurung: apakah Episcopal 
Address pada Konag 2013 tetap dua? Beliau menjawab 
kemungkinan besar masih seperti itu. Saya menyarankan 
agar kedua Bishop menyiapkan sebuah Episcopal Address 
yang bersifat nasional, bukan yang berfifat regional dan 
parsial. Mari kita doakan agar kedua Bishop kita ini bisa 
mengikuti tradisi yang baku dan sangat indah dari Gereja 
Methodist yang kita sama-sama cintai ini. Dalam kaitan 
itulah tulisan ini dibuat.       

          Pertanyaan: Apakah sesungguhnya substansi 
Episcopal Address itu? Secara  sederhana  Episcopal 
Address dapat diartikan dengan: pidato Bishop, laporan 
Bishop, amanat Bishop dst.  Dalam kamus Gereja 
Methodist, Dictionary For The United Methodists (Nashville: 
Abingdon, 1991) h. 88,  definisi (pengertian) Episcopal 
Address adalah sbb: An important address given in one of the 
early sessions of each General Conference by one of the active 
bishops on behalf of the Council of Bishops. This has been done 
since 1812. The address reviews the state of the denomination and 
speaks to the future needs and directions for United Methodism. 
One bishop is selected by the Council of Bishops to present the 
address and to prepare an initial draft. This is critiqued  by the 
members of the Council and perfected. Upon approval by the 
Council, it is then presented to the General Conference. (Sebuah 
laporan penting yang disampaikan pada awal persidangan 
setiap Konferensi Agung oleh seorang Bishop aktif atas 
nama Dewan Bishop. Penyampaian Episkopal Address ini 
sudah dipraktekkan sejak 1812. Laporan ini mengevaluasi 
kondisi gereja secara umum, sekaligus menggambarkan 
persoalan-persoalan serta langkah-langkah yang harus 
diambil Gereja Methodist di masa depan. Rapat  Dewan 
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Bishop memilih seorang Bishop untuk mempersiapkan dan 
menyampaikan Episcopal Address itu. Konsep yang 
dipersipkan oleh Bishop yang ditentukan itu, kemudian 
dikritisi dan disempurnakan oleh Dewan Bishop bersama-
sama. Setelah disetujui oleh rapat Dewan Bishop, materi itu 
kemudian disampaikan ke dalam Konferensi Agung).  

         Dalam buku The Encyclopedia of World Methodism (vol. 
2) yang terbit tahun 1974, dijelaskan bahwa Episkopal 
Address itu memuat laporan kemajuan Gereja selama satu 
kwadrenium (empat tahun) yang sudah dijalani; meringkas 
pekerjaan semua departemen yang ada seperti penerbitan, 
misi, pendidikan, sekolah minggu, sosial kemasyarakatan 
dll. Episkopal Address juga kadang-kadang mengangkat 
masalah perubahan buku Disiplin yang oleh Dewan Bishop 
dianggap sangat mendesak. Untuk menyiapkan dan 
membacakan Episcopal Address ini rapat Dewan Bishop, 
setiap  menjelang Konferensi Agung (General Conference), 
memilih (melalui ballot) seorang Bishop aktif. Bishop 
pensiun, yang tetap merupakan anggota Dewan Bishop 
(tanpa hak vote) tidak boleh lagi dipilih untuk itu. Tetapi 
sebelum disampaikan dalam sidang Konag, naskah itu 
harus didiskusikan terlebuh dahulu dalam rapat dewan 
Bishop untuk menyempurnakan dan mengesahkan. Semua 
anggota Dewan Boshop menandatangani naskah Episcopal 
Address itu sebagai bukti bahwa Episkopal Adress itu 
adalah tanggung jawab bersama Dewan Bishop.  

         Episcopal Address biasanya merupakan acuan utama 
dalam semua diskusi di setiap seksi atau pokja atau komisi. 
Jadi, Episcopal Address bukanlah sebuah peraturan atau 
sebuah keputusan yang harus diikuti, tetapi ia merupakan 
sumber informasi dan inspirasi yang menjiwai (me-rohi) 
setiap Konferensi Agung. Biasanya, Episkopal Address di 
General Conference pada United Methodist Church 
memakan waktu sekitar satu jam.  
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         Pertanyaan: apakah Episcopal Address bisa 
ditanggapi? Ini adalah pertanyaan yang perlu diklarifikasi. 
Karena dalam Disiplin GMI tahun 2005 dan 2009, ada 
klausul tentang tugas Konferensi Agung, yang berbunyi: 
“Menerima dan mensahkan Episkopal Address Bishop 
tanpa ada tanggapan” (Lihat Disiplim GMI 2005, h. 112, 
Disiplin GMI 2009, h. 128). Menurut catatan kaki, hal 112 
pada Disiplin GMI 2005, keputusan yang menyatakan 
bahwa Episcopal Address itu tidak bisa ditanggapi adalah 
Keputusan Konag GMI X/No.011/2005. Kurang jelas apa 
alasan dan argument di belakang klausul yang “melarang” 
Konag untuk menanggapi “Episcopal Address” yang 
merupakan materi pokok dalam setiap Konag itu. Padahal 
dalam  Disiplin tahun 1980, 1989 (misalnya), klausul itu 
aslinya berbunyi sbb: “Menerima dan mensyahkan setelah 
ditanggapi laporan dan rencana kerja dari: Bishop, 
Departemen-departemen, Yayasan, Panitia-panitia dan 
Bendahara Agung” (Disiplin GMI 1980, h. 79).  

         Dalam sejarah, Episcopal Address yang disampaikan 
pada Konag GMI sebelumnya tidak meniadakan 
tanggapan, sebagaimana diatur dalam Disiplin. 
Pengalaman saya mengikuti General Conference di 
Amerika tahun 2004, setelah Bishop selesai membacakan 
Episcopal Address, maka kesempatan diberikan seluas-
luasnya kepada konferensisten untuk memberikan 
tanggapan, dan saya sendiri menyaksikan antrian 
penanggap didepan mikrofon.  Kita berharap bahwa 
“klausul” yang melarang peserta Konag menanggapi 
Episcopal Address dapat diubah segera. Karena substansi 
Konferensi Agung adalah mempercakapkan visi dan misi 
Gereja yang materinya ada dalam Episkopal Address yang 
berbulan-bulan digarap oleh Bishop (Dewan Bishop).  

         Buat saya, adalah pemandangan yang kurang elok, 
apabila seorang Bishop (baca Bishop GMI) yang segera 
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setelah selesai membacakan Episcopal Addressnya, maka 
dengan cepat Bishop itu membacakan Disiplin yang 
mengatakan bahwa Apiscopal Address tidak dapat 
ditanggapi. Ada beberapa kemungkinan mengapa hal itu 
dilakukan. Pertama, mungkin Bishop ingin mematuhi 
Disiplin secara kaku (walau pasal itu sangat kontroversial); 
Kedua, mungkin Bishop merasa kurang  pede (percaya diri) 
“laporannya” ditanggapi. Padahal justru kebanggan 
seorang pejabat (termasuk pejabat Gereja) adalah ketika 
laporannya ditanggapi dari berbagai segi. Ketiga, di 
kalangan konferensisten juga ada kecenderungan (sadar 
atau tidak) untuk menskralkan Episkopal Address (yang 
merupakan sikap yang tidak Alkitabiah). Hanya Alkitab 
dan Firman Tuhanlah yang sakral.  

         Marilah kita semakin rajin menggali harta karun 
kekayaan tradisi Gereja Methodist, yang sering kita 
banggakan itu. Apalah artinya kita banggakan tradisi 
Gereja Methodist, padahal kita sangat miskin pengetahuan 
dan pengalaman tentang tradisi yang indah itu.  Untuk 
itulah saya menyampaikan tulisan singkat ini. Tuhan 
memberkati GMI.  
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18. KONFERENSI AGUNG43 

Bulan Oktober 2013, GMI kembali mengadakan Konferensi 
Agung. Sejak GMI menjadi  gereja otonom (terpisah dari 
Gereja Methodist di Amerika) tahun 1964, GMI telah 
menyelenggarakan Konag sebanyak  sebelas kali, dan 
Oktober nanti adalah yang Konag keduabelas. Ketika GMI 
belum otonom, Konferensi Agungnya adalah di Amerika. 
Kalaupun GMI memilih utusan menghadiri Konferensi 
Agung (General Conference) di Amerika setiap Konag GMI, 
kedudukan utusan  GMI itu di sana hanayalah sebagai 
peninjau, yang tidak mempunyai hak suara.  

          Dalam tulisan pendek ini saya merasa pelu 
mencerahkan warga GMI, khususnya delegasi ke Konag, 
yang telah dipilih Konta masing-masing, mengenai apa dan 
bagaimana Konferensi Agung dalam tradisi Gereja 
Methodist yang sudah sangat panjang itu.  

 

SEKILAS TENTANG SEJARAH  KONFERENSI AGUNG  
(GENERAL CONFERENCE)     

Sejarah kelahiran dan perkembangan-perkembangan 
General Conference (GC) di Amerika diuraikan panjang 
lebar dalam buku Enciclopedia of World Methodism (Vol 1), 
1974. Di sana disebutkan bahwa GC pertama adalah bulan 
November 1792, di Baltimore (USA), yang dipimpin Bishop 
Thomas Coke dan Bishop Francis Asbury, dua Bishop 
pertama Gereja Methodist di Amerika. Konferensi ini 
memutuskan bahwa setiap empat tahun harus diadakan 
General Conference. Alasannya ialah karena pertumbuhan 
Gereja Methodist sangat pesat (Di mana ada Kantor Pos, di 
situ ada Gereja Methodist), maka tidak mungkin lagi 
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 Diposting di Milis GMI, tanggal 13 Juli 2013.  



                          156 
 

mengumpulkan seluruh pendeta yang tersebar di seluruh 
benua  Amerika untuk berkonferensi tahunan (Annual 
Conference) sebagaimana dilakukan sejak  Konferensi Natal 
(Christmas Conference) tahun 1784, yang melahirkan Gereja 
Methodist di Amerika. Perlu dicatat, bahwa konferensi 
yang pertama dan tertua dan tetap yang terpenting (sampai 
sekarang) dalam tradisi Gereja Methodist, adalah 
Konferensi Tahunan (Annual Conference). Jadi, sejarah GC di 
Amerika sudah berlangsung dari tahun 1792 hingga 
sekarang, dan telah mengalami berbagai perkembangan 
dan perubahan. 

          Tugas utama Konferensi Agung (General Conference) 
adalah untuk merevisi buku Disiplin, sehingga tidak terjadi 
benturan antara aturan dan tuntutan pelayanan. Prinsip 
Gereja Methodist yang mengatakan “Alkitab di tangan 
kanan, Disiplin di tangan kiri”, dimaksudkan bahwa antara 
Alkitab  dan Disiplin tidak boleh terjadi benturan. Itulah 
sebabnya setiap empat tahun Gerja Methodist selalu 
melakukan revisi dan perbaikan terhadap buku Disiplin, 
hal mana tidak selalu dilakukan dalam gereja lain di dunia 
ini.  

          Tugas kedua Konferensi Agung adalah mengevaluasi 
pekerjaan Gereja selama satu kwadrenium berlalu, 
sekaligus merencanakan program empat tahun ke depan. 
Episcopal Address yang disampaikan Dewan Bishop ke 
dalam Konferensi Agung memuat hal-hal itu. Tugas lain 
Konag adalah memilih Bishop-bishop untuk memimpin 
dan mengordinasikan seluruh pelayanan dalam Gereja 
Methodist.44 Jumlah bishop di setiap negara berbeda-beda, 
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 Sejak  tahun 1968, di  Amerika pemilihan Bishop 
tidak lagi diadakan dalam General Conference, 
tetapi dalam Jurisdictional Conference, yaitu 
Konferensi Empat tahunan, di mana keseluruhan 
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tergantung besar keculnya umat Methodist di negara itu. Di 
Amerika terdapat 50-an orang Bishop (aktif) yang 
memimpin 50-an Konferensi Tahunan. Di Singapura ada 
tiga Konferensi Tahunan, dengan tiga “President” yang 
memimpin Konta,  dan satu orang Bishop (yang tidak 
memimpin Konta). Dalam buku Disiplin GMI (2009) tugas-
tugas Konag itu dirinci sebanyak 17 butir, yang sebagian 
besarnya itu sudah diatur secara eksplisit dalam buku 
Disiplin: seperti syarat, hak dan kewajiban anggota jemaat; 
syarat dan kewajiban dari para pendeta; dst. 

PEMILIHAN DELEGASI KE KONAG 

Siapakah delegasi (utusan) ke Konag? Disiplin 
menggariskan bahwa jumlah pendeta harus sama dengan 
jumlah warga gereja. Prinsip ini lahir, karena dalam Gereja 
Methodist sejak awal (terutama di Amerika), peranan 
warga gereja sama besarnya dengan peranan pendeta. 
Bahkan pionir-pionir pertama yang mengembangkan 
Gereja Methodist di Amerika adalah lay people. Umumnya, 
dalam sebuah gereja yang sehat, jumlah pendeta 
berbanding lurus (walau tidak 100 persen) dengan jumlah 
jemaat. Jemaat yang dimaksud adalah daerah pelayanan 
seorang pendeta, yang dalam tradisi GMI disebut  “daerah 
Konferensi Resort” (pastoral charge).  Kalau jumlah pendeta 
terlalu banyak ketimbang jemaat, itu kurang sehat. Atau 
kalu jumlah jemaat terlalu banyak ketimbang jumlah 
pendtanya, juga kurang sehat. Tetapi hal demikian selalu 
ada. Situasi yang terjadi di GMI Wilayah II beberapa kali 
Konag, di mana jumlah pendeta tidak sama dengan jumlah 
warga adalah sebuah  “anomali” (ketidaknormalan). 
Karena memang, jumlah pendeta di Wilayah II ini jauh 

                                                                                      
Konta di Amerika dibagi dalam lima jurisdictional 
conference.  
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lebih banyak dari jumlah jemaat apalagi jumlah Konferensi 
Resort.  

          Prinsip penting dalam tradisi Konferensi Agung 
Gereja Methodist adalah, bahwa Konferensi Agung itu 
adalah simbol kesatuan Gereja (baca: GMI). Dalam Buku 
Disiplin (2009) masih tercatat kalimat sbb: “Semua anggota 
Konferensi Agung merupakan satu badan pekerja” (halaman 
127). Ketentuan ini hendak menekankan bahwa Konag itu 
merupakan representasi GMI secara nasional. Di sana tidak 
ada lagi pemilahan antara Konta wilayah I dengan Kota 
wilayah II. Di sana tidak berperan lagi District 
Superintendent (Pimpinan Distrik), seperti dalam Konta. 
Karena, dalam Konag, tidak ada jaminan seorang Pimpinan 
Distrik akan hadir (terpilih). Dalam Konag juga tidak ada 
lagi laporan (Episcopal Address) Pimpinan Wilayah (seperti 
dua kali Konag yang lalu), tetapi yang ada, dan mestinya, 
hanya satu Episcopal Address, yang dipersiapkan oleh dewan 
Bishop.  

          Pembagian tempat duduk juga, dalam Konag, tidak 
ada pemisahan tempat duduk pendeta dengan tempat 
duduk warga gereja, seperti dilakukan beberapa kali Konag 
belakangan.  Tempat duduk diatur menurut abjad saja. 
Saya teringat ketika menghadiri Konag  tahun 1985, 1989, 
1993, tidak ada pemisahan tempat duduk antara delegasi 
pendeta dan warga. Hanya belakangan ini, pemisahan itu 
menjadi kebiasaan, yang harus dikembalikan kepada 
prinsip semula. Itu bertentangan dengan prinsip Konferensi 
Agung sebagai simbol sekasuan gereja. Jikalau dalam Konta 
ada pemisahan tempat duduk antara pendeta dan warga, 
ada alasan ekklesiologis  di dalamnya. Dalam Konta 
pendeta semua pendeta harus hadir, baik yang pensiun. 
Tidak ada delegasi pendeta dalam Konta. Pada hakekatnya 
dan awalnya Konta itu adalah  Kontanya para pendeta. 
Belakangan warga diikutkan dalam Konta. Oleh karena itu 
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dalam persidangan Konta sering terjadi Bishop meminta 
hanya para pendeta “mem-vote” hal-hal tertentu tanpa 
warga gereja. Dengan kata lain,  dalam setiap persidangan 
Konta ada dua dimensi di dalamnya: sidang paripurna 
(warga dan pendeta) dan sekaligis Konferensi para pendeta. 
Ingat, kalau DS menyampaikan laporan Distrik, maka 
Bishop pasti meminta para pendeta (saja) mengangkat 
tangan untuk menerima oknum sang DS tersebut.  

          Kembali ke pemilihian delegasi ke Konag. Dalam 
sejarah GMI setiap pemilihan delegasi ke Konag, selalu 
menimbulkan suasana tegang, karena aturan GMI 
mengatakan bahwa jumlah utusan pendeta ke Konag 
adalah setengah dari jumlah pendeta yang ada (termasuk 
pendeta yang aktif). Inilah sebenarnya sumber persoalan. 
Mengapa harus memakai rumus 50% itu. Di Amerika, 
Malaysia, dan Singapura (tiga Gereja Methodist yang 
mempunyai sejarah yang sangat dekat), tidak pernah 
menganut system 50% tadi. Di Amerika, misalnya, jumlah 
keseluruhan pendeta lebih 10.000 orang. Tetapi jumlah 
delegasi ke General Conference mereka hanya sekitar 1000 
orang (setengah pendeta dan setengah warga gereja). Itu 
berarti dari 10.000-an pendeta, hanya 500 orang pendeta 
yang diplih menjadi utusan Konag. Itu berarti satu 
Konferensi Tahunan hanya mengutus sekitar 10 orang 
pendeta ke Konferensi Agung. Karena jumlah Konferensi 
Tahunan di Amerika ada sekitar 50-an. Kalau dikalkulasi, 
jumlah utusan pendeta hanya sekitar 5 persen dari jumlah 
keseluruhan pendeta.    

          Bulan Juli, 2011,  yang lalu, saya diajak seorang teman 
di GBGM (Rebecca Assedillo) menghadiri (sebagai 
peninjau) Konta United Methodist Church di New York 
Annual Conference. Jumlah pendeta di Konta itu  800-an 
orang, dan jumlah utusan hampir sama banyaknya. Mereka 
memilih utusan ke General Conference (2012), dan yang 
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terpilih itu  tidak lebih 20 orang (pendeta dan warga). 
Apakah ada kampanya? Ada. Tetapi bukan dengan cara 
politik uang dan membuat daftar yang dipilih dan atau 
yang disingkirkan. Mereka (pendeta dan warga) yang ingin 
menjadi delegasi ke Konag, menulis “selebaran”  berisi visi, 
misi dan agenda yang akan diperjuangkan, yang dibagi-
bagian secara bebas dan ditempel di dinding. Itu saja 
kampanyenya. Mereka melakukan pemilihan dengan 
system elektronik.  

          Di Gereja Methodist Singapura dan Malaysia lain lagi 
aturannya. Sejak otonom (1969), Gereja tetangga kita itu, 
sudah membuat ketentuan dalam buku Disiplinnya, bahwa 
jumlah utusan ke Konferensi Agung harus sama jumlahnya 
dari setiap Konferensi Tahunan, walaupun Konta mereka 
berbeda-beda besarnya dan jumlah pendetanya. Untuk 
delegasi ke Konag, mereka menentukan setiap Konta 
mengutus  hanya 7 orang pendeta dan tujuh orang warga. 
Jadi, peserta Konag Gereja Methodist Singapura, dari tahun 
1969 sampai sekarang, tetap sama jumlahnya, yaitu  52 
orang. Di Malaysia juga sama rumusnya, hanya jumlah 
Konta di Malaysia ada tujuh buah. Berati 7 kali 14 adalah: 
91 orang. Dengan system Singapura dan Malaysia ini, orang 
yang mungkin terpilih ke Konag adalah orang-orang yang 
sangat berprestasi, yang dianggap dapat memberikan 
kontribusi besar dalam sidang Konag, bahkan orang yang 
mungkin bisa dinominasikan menjadi calon pemimpin 
(Bishop). Tidak ada praktek “singkir-menyingkirkan” 
dalam konteks aturan sedemikian.   

          Berbeda dengan di Gereja Methodist Korea (Selatan).  
Gereja Methodist di Korea pernah mengalami empat kali 
perpecahan dalam kurun waktu 1946-1978, yang semuanya 
bersumber dari  perebutan kekuasaan, jabatan dan 
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pengaruh,  yang terjadi dalam gereja itu.45 Akar konflik 
yang selalu muncul setiap empat tahun pada setiap 
menjelang Konferensi Agung adalah : (1) pemilihan Bishop 
(sampai tahun 1978 hanya satu Bishop);  (2) masalah 
penempatan pendeta (Bishop berhak menempatkan 
pendeta); (3) pemilihan utusan ke Konag (pendeta memilih 
pendeta dan warga memilih warga). Pada tahun 1978,  
Konferensi Agung Gereja Methodist Korea, berhasil 
merekonsiliasikan kubu-kubu yang pecah sebelumnya, 
dengan kesepakatan untuk menghapuskan ketiga akar 
utama konfilik di atas. Dalam Konferensi Agung 1978 itu 
mereka mengambil keputusan radikal: (1) Memngubah 
kepemimpinan satu Bishop menjadi  empat Bishop baru, 
dan periode Bishop dibatasi hanya dua tahun, dan tetap 
melayani sebagai pendeta jemaat; (2) Mencabut hak Bishop 
untuk menempatkan pendeta-pendeta, berarti mengubah 
system sending pastor  menjadi calling pastor; (3) 
menghapuskan system pemilihan utusan ke Konag, dengan 
membuat aturan baru, bahwa semua pendeta yang sudah 
ditahbisakan sebagai anggota Konferensi Tahunan sepuluh 
(10) tahun ke atas, otomatis menjadi delegasi (utusan) ke 
Konag. Utusan warga dipilih sebanyak jumlah pendeta, 
dengan catatan pendeta pensiun tidak termasuk lagi.  

          Sejak keputusan radikal ini diambil (1978) Gereja 
Methodist Korea betumbuh secara luar biasa, dari hanya 
797.000 tahun 1978, naik menjadi 1. 125.000 orang tahun 
1990. Dalam 12 tahun bertambah hampir seratus persen, 
setelah system penempatan dihapuskan.   

 PEMILIHAN UTUSAN KE KONAG DI GMI 
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 Selengkapnya, baca Joon Kwan Un, “When Korea 
Abolished Guaranteed Appointment” dalam  Donald 
E. Messer Ed.), Send Me? The Itinerary in Crisis 
(Nashville: Abingdon Press, 1991), h. 39-46.  
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Seperti Saya sebutkan tadi di atas, dasar keputusan GMI 
yang menuliskan dalam buku Disiplinnya, bahwa utusan 
pendeta ke Konag adalah setenga dari jumlah pendeta, 
tidak jelas dari mana datangnya. Yang pasti sejak tahun 
Konag GMI yang pertama (1969) hingga sekarang, 
ketentuan itu tetap berlaku. Akibatnya jumlah peserta 
Konag tetap berubah dan bertambah banyak.  Jumlah 
pserta Konag I tahun 1969 hanya kira-kira 60 orang  
(pendeta dan warga). Bandingkan dengan sekarang ini, 
yang berjumlah  400-an orang.   

         Sebagaimana dikatakan, setiap acara pemilihan utusan 
ke Konag GMI mulai goncang, terutama duapuluh tahun 
belakangan. Kenapa? Karena setiap orang ingin terpilih 
menjadi utusan ke Konag. Ada anggapan bahwa kalau 
seseorang tidak terpilih berarti banyak kemungkinan: 
kurang polpuler, kurang berbobot, banyak orang tidak 
senang, tidak diperhitungkan dll. Itu sebabnya, ketika 
banyak teman-teman yang merasa dirinya layak terpilih, 
tetapi tidak terpilih, banyak yang merasa sedih, bahkan 
menjadi “gossip” dalam milis GMI.  Dalam konteks GMI 
asumsi-asumsi seperti itu tidak selamanya benar. Apalagi 
belakangan ini, setelah “roh duniawi”: kapanye, money 
polics, tim sukses, penyandang dana, sosialisasi, kordinator 
lapangan dll, masuk dalam “kosakata” GMI (sadar tidak 
sadar), maka acara pemilihan utusan ke Konag sangat 
panas. Bahkan tahun 2005 yang lalu momentum seperti itu 
menjadi “trigger” perpecahan yang terjadi dalam GMI 
(sama seperti di Korea), yang, puji Tuhan, kita sudah 
rekonsiliasikan dalam Konta yang lalu ini.  

          Masih segar dalam ingatan saya, bahwa tahun 1981, 
Bishop J. Gultom, M. Th (mantan Bishop ketika itu), tidak 
terpilih ke Konag IV (1981).  Tetapi, dalam Konag tahun 
1985, beliau terpilih kembali menjadi Bishop GMI periode 
1985-1989 (untuk ketiga kalinya, karena beliau sudah 
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Bishop dua periode sebelumnya yaitu 1969-1973 dan 1973-
1977). Sayang beliau tidak sempat menyelesaikan period 
eke tiga itu, karena di tengah periode pelayanannya sebagai 
Bishop, beliau meninggal dunia. Yang ingin saya 
sampaikan kepada GMI ialah, bahwa memang acara 
pemilihan utusan ke Konag adalah salah satu akar konflik 
dalam GMI, yang apabila tidak diatasi sesegera mungkin, 
maka GMI akan terus dilanda konflik dan perpecahan.  

          Marilah kita berdoa, kiranya Konag yang akan datang 
(Oktober 2013) dapat mengambil keputusan-keputusan 
penting demi masa depan GMI yang lebih baik, agar gereja 
ini terus dapat dipakai dan diperkati Tuhan.  
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19. BADAN PERTIMBANGAN AGUNG (BPA) 

Salah satu keunikan GMI dibandingkan dengan gereja-
gereja tetangga lain di Indonesia ialah bahwa GMI 
mempunyai satu badan yang sangat penting, yaitu Badan 
Pertimbangan Agung (BPA). Sebelumnya namanya adalah 
Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Nama ini diubah 
tahun 2005, (mungkin) dengan alasan  teknis, supaya 
seragam nama lembaga-lembaga di tingkat nasional 
(Konag).  

          Mengapa BPA itu unik? Karena lembaga ini 
mempunyai hak yang luar biasa, sebagaimana digariskan 
dalam buku Disiplin GMI (2009) yang berbunyi sbb: “Semua 
keputusan BPA mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.”  
Mengapa pasal ini ada? Bukankah Konfernsi Agung 
merupakan lembaga pengambilan keputusan tertinggi 
dalam GMI? Tetapi dalam tugas-tugas BPA sebagaimana 
diatur dalam Buku Disiplin (2009) halaman 115-116, 
wewenang DPA itu luar biasa, karena bisa membatalkan 
keputusan  Konaferensi Agung, keputusan Bishop, 
keputusan Konferensi Tahunan, dan keputusan-keputusan 
badan-badan lain dalam struktur GMI.  Dalam Buku 
Disiplin (2009), halaman 132-133,  tugas-tugas (Hak dan 
Kewajiban) BPA antara lain disebutkan: 

1. Meneliti, mempertimbangkan dan memutuskan sah 
tidaknya sesuatu keputusan (Konferensi Agung) yang 
disanggah oleh 1/5 anggota Konferensi Agung. 

2. Meneliti, mempertimbangkan dan memutuskan sah 
tidaknya keputusan-keputusan Bishop yang telah diambil 
dalam Konferensi Agung, dan yang disanggah oleh 1/5 
dari jumlah anggota yang hadir dalam Konferensi itu. 

3. Meneliti, mempertimbangkan dan memutuskan sah 
tidaknya keputusan yang diambil oleh urusan-urusan atau 
panitia-panitia dari Konferensi Agung yang disanggah oleh 
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1/3 dari jumlah anggota urusan-urusan atau panitia-panitia 
yang bersangkutan. 

4. Meneliti, mempertimbangkan dan memutuskan sah 
tidaknya keputusan yang diambil oleh Bishop di luar 
Konferensi-konferensi atas permintaan banding yang 
diajukan oleh perorangan. 

5. Meneliti, mempertimbangkan apakah sesuatu keputusan 
Konferensi Agung sesuai dan atau bertentangan dengan 
Konstitusi atau Disiplin GMI. Jika ternyata bertentangan, 
maka BPA harus dengan segera mengembalikan ke 
Konferensi Agung yang bersangkutan untuk dibahas 
kembali.  

          Melihat uraian tugas-tugas BPA di atas, kita tentu 
teringat kepada tugas-tugas lembaga negara yang baru 
dibentuk sejak Orde Reformasi (sesudah Amandemen UUD 
1945) di Negara ini, yakin Mahkamah Konstitusi (MK), di 
mana salah satu tugas MK adalah menguji 
konstitusionalitas sebuah Undang-undang yang dibuat 
DPR. Lembaga seperti itu sudah lama dimiliki oleh 
Amerika yang disebut “Supreme Court” (Mahkamah 
Agung). Dalam Gereja Methodist Amerika lembaga itu 
disebut Judicial Council, yang dalam Disiplin GMI 
diterjemahkan dengan Dewan Pertimbangan Agung atau 
Dewan Peradilan Agung atau  Badan Pertimbangan Agung 
(Disiplin GMI 2009).  

          Untuk jelasnya, saya mengutip definisi BPA atau 
“Judicial Council” sebagai berikut: “The highest judicial body 
or “court” of the United Methodist Church. Its nine members are 
elected by the General Conference. The judicial Council 
determines the constitutionality of acts or proposed acts of the 
General, Jurisdictional, Central, Annual Conferences. It also rules 
on whether acts of other official bodies of the denomination 
conform to  The Book of Discipline. This is done in accordance 
with procedures established in the Book of Discipline.”  (“Badan 
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Peradilan Agung adalah mahkamah (peradilan) tertinggi 
dalam Gereja Methodist. Anggotanya yang 9 orang itu 
dipilih oleh Konferensi Agung. Badan Peradilan Agung 
memutuskan akan konstutusionalitas daripada keputusan 
yang diambil oleh Konferensi Agung, Konferensi Jurisdiksi, 
Konferensi Sentral, dan Konferensi Tahunan. Badan 
Pertimbangan Agung juga memutuskan apakah keputusan 
yang diambil oleh badan-badan dalam struktur Gereja 
Methodist sesuai dengan Disiplin. Semua keputusan itu 
diambil sesuai dengan Ketentuan-ketentuan yang telah 
diatur dalam Buku Disiplin.” (Lihat Dictionary For The 
United Methodists (Nashville: Abingdon, 1991), h. 111). 

          Melihat tugas-tugas BPA yang sedemikian penting, 
final dan mengikat serta tidak dapat diganggu gugat, maka 
terjemahan dalam Buku Disiplin GMI itu kurang pas. 
Karena tidak mengandung makna “mahkamah” atau 
“peradilan”. Tetapi makna peradilan disini bukan pidana, 
bukan perdata, tetapi  “peradilan konstitusi/Disiplin”. 
Apalagi dalam struktur kenegaraan Indonesia yang pernah 
mengenal lembaga Dewan Pertimbangan Agung (DPA), 
sebagai lembaga penasehat presiden, maka nama DPA atau 
BPA cenderung difahami sebagai lembaga penasehat 
kepada Bishop, yang sama sekali tidak pas. (Mungkin 
terjemahan yang lebih pas adalah Dewan (Badan) 
Mahkamah Disiplin). 

         Lembaga BPA ini adalah mencontoh  sistem “trias 
politika” yang dikenal dalam system demokrasi yang 
dikembangkan di Amerika sebagai negara pionir demokrasi 
modern di dunia. Kongres disejajarjan dengan Konferensi 
Agung sebagai lembaga legislative yang membuat Undang-
Undang (dalam negara), atau Buku Disiplin dalam Gereja. 
Bishop dan Dewan Bishop adalah lembaga Eksekutif, yang 
dipilih untuk menjalankan Undang- Disiplin, seperti 
Presiden yang wajib menjalankan Undang-Undang. Dan, 
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BPA (Judicial Council) adalah lembaga judikatif, yang 
menguji sah tidaknya keputusan yang diambil oleh 
lembaga legislatif dan atau lembaga eksekutif. Dalam 
kerangka implementasi prinsip check and balances inilah, 
maka dalam Gereja Methodist ketiga pilar Gereja itu 
dibentuk dan dijabarkan dalam Buku Disiplin.  

          Dalam Gereja-gereja lain di Indonesia, lembaga 
seperti itu tidak pernah ada, sejauh yang saya amati. Yang 
sering ada hanyalah lembaga penasehat Pimpinan Gereja 
yang diberi nama, misalnya: Majelis Pertimbangan (PGI), 
atau Dewan Penasehat, yang nasehatnya bisa didengar dan 
bisa juga tidak didengar. Tugasnya sama sekali bukan 
menilai konstitusionalitas keputusan yang diambil lembaga 
lain (Sinode atau Ketua Sinode), dan keputusannya tidak 
dinyatakan final dan tidak dapat diganggu gugat, seperti 
hanya dengan BPA dalam GMI. Memang dalam Buku 
Disiplin GMI, mengenai tanggung hak dan kewajiban BPA, 
ada kata-kata: “BPA dapat memberikan saran kepada Bishop 
bila diminta atau tidak diminta”. Kalau saya tidak salah ingat, 
kalimat ini diusulkan oleh  anggota DPA/BPA sekitar 
tahun 1985 atau 1989, yang memosisikan diri bukan lagi 
sebagai “Judicial Council” (Dewan Mahkamah), tetapi 
sebaga “Dewan Penasehat” (Advisory Council). Secara 
substansial, tugas tambahan itu harus dianggap tidak 
relevan.  

         Memang, dalam sejarah GMI sejak otonom (1964), 
lembaga BPA ini jarang difungskan, bahkan jarang 
mengadakan rapat, Menurut pengamatan saya faktor 
penyebabnya adalah karena pada umumnya GMI, 
termasuk para anggota DPA/BPA yang pernah terpilih, 
kurang faham akan apa itu BPA. Seingat saya, DPA pernah 
mengambil keputusan yang sangat krusial tahun 2001, 
ketika Bishop GMI pada waktu Konta 2001, mengusulkan 
dan disetujui oleh Konta, bahwa Bishop otomatis menjadi 
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anggota Konag, tanpa pemilihan. Ketika Konag digelar 
bulan Oktober 2001 di Parapat, masalah ini diangkat ke 
permukaan dan akhirnya diserahkan kepada DPA untuk 
meneliti, mempertimbangkan dan memutuskan 
konstitusionalitas keputusan Konta 2001 itu. DPA akhirnya 
memutuskan bahwa keputusan Konta itu tidak sah, 
sehingga Bishop GMI pada waktu itu dinyatakan sebagai 
bukan utusan Konag dari kalangan pendeta. Ternyata, 
sidang Konferensi Agung menerima keputusan itu sebagai 
sesuatu yang final dan tidak diganggu gugat.  

         Sebenarnya, dalam perjalanan GMI selama ini tidak 
sedikit keputusan yang diambil Konag, Konta dan Bishop, 
yang diragukan tidak sesuai dengan Disiplin GMI, yang 
seharusnya dibawakan kepada BPA. Contoh kongkrit yang 
masih segar dalam ingatan banyak pendeta dan warga GMI 
ialah: apakah konstitusional keputusan Konferensi Agung 
2009/10, yang menyerahkan kepada Badan Episkopal 
untuk mensahkan revisi Buku Disiplin GMI (2009), 
sementara dalam buku Disiplin, menyangkut tuhas Konag 
tertulis: “Hanya Konferensi Agung yang berhak membuat atau 
merubah Disiplin GMI.” Sebenarnya, untuk tidak terjadi pro-
kontra yang tidak perlu, bahkan dapat mengganggu, adalah 
tugas BPA untuk menilai dan menguji keputusan itu 
apakah sesuai atau bertentangan dengan Disiplin GMI. 
Itulah sesungguhnya substansi tugas dan tanggung jawab 
BPA (Judicial Council) di GMI.  

          Mungkin, masalah lain (terutama di GMI Wilayah II) 
yang perlu mendapat perhatian BPA adalah pertanyaan: 
Apakah jumlah utusan pendeta dengan utusan Warga 
Gereja ke Konag Oktober 2013, yang jumlahnya tidak sama, 
sesuai atau bertentangan dengan Disiplin? Bukankah 
Disiplin mengatur, bahwa jumlah pendeta dengan jumlah 
warga gereja harus sama? Adalah tugas dan tanggung 
jawab BPA untuk memutuskan masalah-masalah seperti 
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itu. Saya menduga masalah ini nanti akan muncul dalam 
sidang Konag, dan DPA harus siap-siap untuk menilai, 
mempertimbangkan dan mengambil keputusan. Bukan 
Konag yang mengambil keputusan tentang masalah 
konstitusionalitas sebuah keputusan Konferensi.  

          Pertanyaan konstitusinal lain adalah: apakah Episcopal 
Address, yang selama ini dibuat dan dibacakan oleh masing-
masing Bishop (dua orang Bishop) adalah sesuai dengan 
tradisi dan Disiplin GMI?  Kalau ada anggota Konag yang 
mempertanyakan dan mengajukan hal-hal itu resmi kepada 
BPA, maka adalah tugas dan tanggung jawab BPA untuk 
mengambil keputusan final.  

          Karena pentingnya tugas dan tanggung jawab BPA 
ini, maka dalam United Methodist Church, anggota BPA ini 
diplih Konag dengan cara yang sangat selektif. Di Amerika 
pencalonan anggota BPA sebanyak 9 orang, dinominasikan 
oleh Dewan Bishop dan dipilih oleh Konag. Di GMI, BPA 
dipilih secara tertulis dan rahasia dengan ketentuan 50%+1. 
Di Amerika, anggota DPA haruslah seorang yang sungguh-
sungguh menguasai Disiplin GMI, baik sejarahnya, 
perkembangannya sampai kepada bentuknya yang 
sekarang. Sehingga anggota BPA biasanya adalah mereka 
yang sudah senior (40-70 tahun). Di GMI persyaratan 
seperti itu belum sepenuhnya diikuti, sehingga sering sekali 
BPA tidak mengerti apa tugasnya.  

          Mengingat semakin kompleksnya permasalah yang 
dihadapi oleh GMI dari waktu ke waktu sehubungan 
dengan semakin bertambahnya jumlah warga dan jumlah 
pendeta, maka seharusnya fungsi BPA perlu direvitalisasi.  
Pemahaman tentang apa dan bagaimana BPA haruslah 
didalami dan disosialisasikan secara berkesinambungan 
dalam GMI. 
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          Tulisan singkat ini adalah upaya kecil untuk 
menjawab kebutuhan akan perlunya pemahaman yang 
sama tentang BPA itu.   
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20. MEMANTAPKAN REKONSILIASI DAN 

RESTRUKTURISASI GMI46 
 

PENDAHULUAN 
Konferensi Agung GMI, Oktober 2001, duabelas tahun yang 
lalu, akhirnya sepakat melakukan restrukturisasi GMI 
secara substansial, dengan mengambil keputusan bahwa 
GMI akan memilih dan mempunyai dua Bishop. Agaknya 
keputusan kita itu belumlah pertama-tama didasari oleh 
pertimbangan eklesiologis (kegerejaan) yang matang, 
melainkan lebih didorong oleh semangat kewilayahan, 
terutama Wilayah II pada saat itu. Saya masih mengingat, 
ketika diskusi tentang perlu tidaknya ada Bishop di 
Wilayah II, delegasi dari Wilayah II ketika itu mengadakan 
doa khusus dengan bergandengan tangan, di luar Ruang 
Persidangan, sebagai simbol dukungan bulat untuk 
mempunyai Bishop di Wilayah II. Saya, yang saat itu 
adalah anggota Konta Wilayah II, mendukung adanya 
Bishop di Wilayah II, dan kalau GMI bertumbuh cepat, 
tentu akan bertambah  wilayahnya menjadi tiga atau empat 
dst.     
          Tetapi, sampai sekarang, saya memperhatikan, masih 
banyak di antara para pendeta dan warga jemaat kita yang 
belum sepenuhnya faham mengenai kehadiran dua Bishop 
itu. Kendati saudara-saudara kita di Wilayah II mempunyai 
semangat yang menggebu-gebu –- atas nama 
pengembangan GMI -- supaya mempunyai dua bishop, 
ternyata masih banyak yang belum faham sepenuhnya 
tentang sistem organisasi menurut tradisi Gereja Methodist 
yang kita warisi dari Gereja Methodist Amerika itu.  
         Ada beberapa indiktaor betapa kaburnya pemahaman 
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 Bahan diskusi pada pertemuan Tim Rekonsiliasi, 
Restrukturisasi  GMI Wilayah I, tanggal 25 Juli 2013, 
di Medan.  
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tentang adanya dua Bishop dalam GMI. Pertama, kalau saya 
tidak salah informasi, sejak adanya Bishop di Wilayah II, 
maka status hukum GMI di Wilayh II diubah dari “Badan 
Hukum Gereja” menjadi “Badan Hukum Yayasan”. Badan 
Hukum Gereja lebih tinggi status hukumnya ketimbang 
Badan Hukum Yayasan. Lembaga-lembaga gereja seperti 
HKBP, PGI, GMIM, dan gereja-gereja lain, memiliki sataus 
“Badan Hukum Gereja”.  GMI juga, sejak tahun 1990-an 
telah secara resmi memperoleh status Badan Hukum Gereja 
dari Negara, sehingga GMI berhak mempunyai hak milik 
atas asset-asetnya. 
Kedua, semenjak adanya dua Bishop, nampaknya masing-
masing Wilayah memperkuat Wilayahnya masing-masing, 
keuangannya masing-masing, programnya masing-masing 
dll. Padahal, bukan demikian sistem Gereja Methodist yang 
sebenarnya. Di Amerika terdapat 50-an Bishop dan 60-an 
Konta (kadang-kadang satu Bishop memimpin dua Konta), 
dengan satu Konferensi Agung, tetapi mereka mempunyai 
program nasional (tingkat Konag) dalam berbagai bidang, 
seperti Bidang Misi Internasional (GBGM), bidang 
Pendidikan, bidang Gereja dan Masyarakat dll. Sebaliknya 
di GMI, program kerja yang bersifat nasional (tingkat 
Konferensi Agung) justru ditiadakan, karena masing-
masing ingin membuat program Wilayahnya sendiri: 
Program Pekabaran Injil sendiri, Program Pendidikan 
sendiri, Program pembinaan sendiri dll. Di Gereja 
Methodist Amerika, kegiatan yang paling padat tingkat 
Konta adalah kegiatan Bishop dan Kabinetnya, untuk 
melakukan penggembalaan kepada jemaat-jemaat dan para 
pendeta dan pekerja di tiap wilayah Kontanya. Program-
progarm dalam berbagai bidang tadi, seperti bidang 
Pekabaran Injil, Pembinaan, Pendidikan, Gereja dan 
Masyarakat, dll dilaksanakan secara bersama-sama dalam 
tingkat Konag. Hal ini yang belum dilaksanakan dalam 
GMI sampai sekarang. Restrukturisasi GMI yang 
diputuskan secara radikal pada Konag tahun 2001, ternyata 
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belum mantap sampai sekarang.   
Ketiga, bahwa dua kali Konag setelah GMI mempunyai dua 
Bishop, maka Episcopal Address dibuat sendiri-sendiri oleh 
kedua Bishop (Wilayah I dan Wilayh II), dan dibacakan 
sendiri-sendiri dalam sidang Konag. Seharusnya Episcopal 
Address hanya satu, dibuat bersama-sama oleh Dewan 
Bishop.47 Adanya dua Episcopal Address ini membuktikan 
bahwa antara GMI Wilayah I dan Wilayah II tidak ada 
sinergitas, dan kedua Bishop terkesan jalan sendiri-sendiri 
tanpa kordinasi. Padahal kedua Bishop GMI itu adalah 
pemimpin GMI secara kolektif (bersama-sama). Inilah 
beberapa contoh indikator, betapa pemahaman ber-
Methodist masih sangat miskin di GMI kita tercinta ini. 
Kalau ini diteruskan, maka yang terjadi adalah  “bad 
governance” (tata-kelola organisasi yang buruk) akan 
semakin parah dalam GMI.  
 
SATU KONAG BANYAK KONTA 
Dari sejak kita mewacanakan perlunya dua bishop, 
kekuatiran banyak orang adalah, bahwa apabila GMI 
mempunyai dua atau lebih Bishop, apakah kita masih tetap 
satu ataukah kita (Wilayah I dan Wilayah II) sudah 
berpisah? Lalu kalau kita masih tetap satu, dalam hal apa 
kita bersatu?     
       Dalam berbagai kesempatan, lisan dan tulisan, saya 
terus menjelaskan, bahwa sistem organisasi Gereja 
Methodist, yang kita warisi dari Amerika, adalah 
kepemimpinan kolektif, di mana Gereja mempunyai 
beberapa “Episcopal Area” (Wilayah Konta), di mana setiap 
Wilayah Konta dipimpin oleh seorang Bishop (atau 
Presiden di Malaysia dan Singapura). Secara sederhana, 
saya menunjukkan aspek-aspek yang mengikat kesatuan 
kita, yang merupakan warisan (tradisi Methodisme) gereja 
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 Tentang “Episcopall Address” saya sudah tulis 
artikel khusus.  



                          174 
 

kita yaitu: 
1. Nama, yaitu Gereja Methodist 

Indonesia (GMI), yang sudah dikenal di seluruh Indonesia 
dan dunia. Dan – seharusnya – bada hukum kita di 
Republik ini adalah satu juga, yang bernama Gereja 
Methodist Indonesia, yang sudah terdaftar di Kementerian 
Agama, dan Kementerian Dalam Negeri.48 

2. Lambang, yakni salib dan lidah api, 
yang melambangkan pengorbanan Kristus dan kehadiran 
Roh Kudus dalam Gereja. Lambang ini juga mengikat GMI 
secara nasional (kedua Wilayah), karena lambang juga 
harus mempunyai “hak cipta”. 

3. Dewan Bishop GMI, yang menjadi 
pemimpin GMI secara kolektif (bukan individu). Memang 
ada kesulitan teknis kalau Bishop hanya dua orang. Kita 
harapkan bahwa ke depan Wilayah Konta di GMI dapat 
dimekarkan menjadi tiga atau lebih. Konag memilih dua 
atau lebih Bishop sekaligus, tanpa membedakan siapa dari 
Wilayah mana. Karena dalam Konag tidak ada lagi unsur 
Konta Wilayah. Semua delegasi sudah menyatu dalam satu 
badan (lembaga) Konag.   

4. Sistem kependetaan, di mana setiap 
pendeta adalah anggota Konferensi Tahunan, dan dapat 
ditransfer dari satu Konferensi Tahunan ke Konferensi 
Tahunan yang lain sesuai dengan aturan yang ada. Sampai 
sejauh ini memang tradisi ini tetap berlaku dalam GMI di 
kedua Wilayah.  

5. Konferensi Agung, yang bersidang 
sekali empat tahun, yang utusannya adalah delegasi tiap 
Konferensi Tahunan, yang bertanggungjawab membuat 
Disiplin, Tata Ibadah, Program Nasional dan memilih 
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 Adalah menjadi pertanyaan besar, kalau benar 
GMI Wilayah II mendaftarkan diri sebagai “Badan 
Hukum Yayasan”, di mana  hal itu adalah 
menurunkan status hukumnya. 
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Bishop-Bishop.  
6. Disiplin GMI, yang mengatur segala 

sesuatu yang berhubungan dengan sistem organisasi GMI. 
Masalah kita belakangan ini, walau semakin banyak 
pendeta GMI, tetapi pemahaman terhadap ekklesiologi 
GMI di kalangan para pendeta, termasuk yang menjabat 
kepemimpinan sangat minim. Sudah pastilah pemahaman 
warga gereja juga lebih minim lagi. Di tahun 1960-1980-an, 
GMI masih beruntung, karena pada masa itu masih 
lumayan banyak misionaris Methodist dari Amerika yang 
melayani di Indonesia, yang memberikan pencerahan-
pencerahan bagi GMI dalam memahami jati dirinya.  

7. Buku Nyanyian Rohani Methodist, 
tetap satu, yang bersumber (terutama) dari Methodist 
Hymnal. Buku Ibadah GMI, tetap satu, yang diolah dari 
“The Book of Worship” Gereja Methodist. Memang, dalam 
tradisi Methodist, tidak ada keharusan untuk mempunyai 
Tata ibadah yang sama di semua tempat dan semua zaman. 
Tiap-tiap Gereja bisa secara kreatif memodifikasi tata 
ibadah, asalkan disetujui oleh jemaat melalui Majelis Jemaat 
yang bertanggung jawab untuk itu. 

8. P3MI, PWMI, P2MI tingkat nasional 
(pusat). Hingga sekarang badan-badan ini masih tetap aktif 
di GMI, sebagai bukti bahwa GMI tetap satu, walau 
mempunyai eberapa Wilayah Konta. 

9. Badan Episkopal, sebagai Badan 
Pekerja Konferensi Agung, yang menyelesaikan hal-hal 
yang timbul di antara dua Konferensi Agung.49 

10. Adanya BPA/DPA, sebagai lembaga 
“peradilan” (mahkamah Disiplin)  tingkat Konferensi 
Agung, walaupun dalam kenyataannya lembaga BPA/DPA 
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 Tentang Badan Episkopal, saya akan menulis 
artikel tersendiri. 
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belum berfungsi maksimal.50 
        Paling tidak, faktor-faktor di atas adalah simpul-
simpul kesatuan GMI, kendati GMI dibagi menjadi dua 
atau tiga atau empat Wilayah Konta di masa depan. Walau 
ada perbedaan, sistem organisasi Gereja Methodist mirip 
dengan Gereja Anglikan, di mana Gereja itu dibagi ke 
dalam wilayah (Provinsi) dan setiap Provinsi dipimpin oleh 
seorang Bishop. Perbedaannya dengan Gereja Methodist 
ialah, bahwa di Gereja Anglikan dipilih seorang “Arch-
Bishop”, yang mengepalai Bishop-Bishop yang lain itu.  
Gereja Methodist tidak mewarisi tradisi Arch-Bishop, tetapi 
memilih seorang Ketua Dewan Bishop, secara bergiliran, 
yang tugasnya hanya bersifat adminsitratif saja, tanpa 
wewenang dan derajat yang lebih tinggi dari Bishop lain.  
          Pertanyaan berikut yang perlu dijawab adalah: apa 
untungnya GMI  mempunyai dua atau lebih Bishop di 
GMI? Ada beberapa manfaat praktis apabila mempunyai 
Bishop lebih dari satu. Pertama, daerah pelayanan satu 
orang Bishop tidak terlalu luas, seluas Indonesia, sehingga 
dia dapat melakukan perkunjungan kepada jemaat-jemaat 
untuk memberikan motivasi dan inspirasi kepada DS, 
Pendeta dan anggota jemaat. Karena tugas Bishop yang 
paling utama adalah ini; (1) To oversee the spiritual and 
temporal of the Church” (Mengawasi/Memelihara kehidupan 
rohani dan organisasi Gereja). Tugas Bishop yang paling 
utama adalah membangunkan kerohanian warga Gereja 
yang ada di wilayah Kebishopannya, melalui kotbah-
kotbah, seminar-seminar, pembinaan-pembinaan, dll. Selain 
membangunan kerohanian, Bishop bertugaskan 
mengembangkan manajemen Gereja baik secara Wilayah 
maupun secara Nasional bersama Dewan Bishop dan atau 
Lembaga-lembaga tingkat Nasional (Konag). Bishop juga 
adalah “pastor to pastors” (Gembala dari semua pendeta) 
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 Tentang BPA/DPA saya sudah menulis arikel 
tersendiri. 



                          177 
 

yang ada di wilayah kebishopannya. Bishop yang hanya 
memimpin Rapat Kabinet, memimpin Konta dan berkotbah 
di jemaat-jemaat, adalah Bishop yang kurang kreatif atau 
Bishop yang tidak mengerti tugas. Bishop adalah motivator 
(pemberi semangat), inspirator (memberi pengajaran) dan 
mobilisastor (mengorganisasikan)  GMI terutama di 
Wilayah masing-masing.  
         Kedua, GMI  lebih dekat dan bisa mengikuti sistem 
organisasi Methodist yang episkopal, di mana para Bishop 
(bukan satu Bishop) yang memimpin gereja secara kolegial, 
bukan individual. Misalnya, di Gereja Methodist Amerika 
sekarang terdapat lebih dari 50-an bishop aktif dengan 60-
an Konferensi Tahunan, dalam satu Konferensi Agung. Di 
Gereja Methodist Korea ada 7 orang bishop dalam satu 
Konferensi Agung. Bishop di Korea tidak mempunyai 
wewenang lagi untuk menempatkan pendeta, sejak tahun 
1978. Di Gereja Methodist Singapura dan juga Malaysia, 
mereka hanya memilih satu Bishop, yang tidak memimpin 
Konta. Konta dipimpin oleh Presiden (3 di Singapura dan 7 
di Malaysia), yang dipilih oleh masing-masing Konta. 
Tugas Bishop di Malaysia dan di Singapura  hanyalah di 
bidang seremonial dan kordinasi, seperti menahbiskan 
pendeta, memimpin Rapat dewan Presiden, mewakili 
Gereja Methodist dalam urusan-urusan luar Gereja.  
          Ke depan (2013-1017), kemungkinan besar GMI akan 
memekarkan diri menjadi beberapa Konferensi Tahunan, 
sesuai Keputusan Konta Wilayah I bulan Juni lalu. Dalam 
percakapan-percakapan formal dan informal pada Konta 
yang lalu kita telah memikirkan bahwa Wilayah I akan kita 
mekarkan menjadi tiga Konta. Kemungkinan membentuk 
Konta Tionghoa, yang sudah sejak tahun 1960-an menjadi 
aspirasi jemaat-jemaat Tionghoa di Sumatera Utara, 
merupakan salah satu calon Wilayah Konta. Jemaat-jemaat 
berbahasa Indonesia dan daerah (di Sumut) bisa dibagi dua, 
satu berkedudukan di Medan, dan satu lagi  di Pekan Baru, 
untuk daerah Riau, Sumatera Barat dan sekitarnya. Jika 



                          178 
 

nanti Konag tahun 2017 menyetujui pemekaran itu, maka 
GMI akan mempunyai empat Wilayah Konta. Konferensi 
Tahunan Wilayah Sementara (KTWS) yang sekarang masih 
ada, akan dibaurkan (didaur ulang) sesuai dengan 
pembagian geografis dan atau etnis. Dengan demikian 
eksistensi KTWS itu hanya bertahan sampai 2017. Jika 
tahun 2017 GMI sudah mempunyai empat Wilayah Konta, 
maka dimungkinkan GMI juga mempunya empat Bishop 
(sesuai dengan tradisi UMC). Tetapi bisa juga GMI 
mencontoh model Singapura atau Malaysia, yang hanya 
mempunyai satu Bishop, dengan beberapa (tiga di 
Singapura, dan tujuh di Malaysia) Presiden (Ketua Konta). 
Kemungkinan-kemungkinan ini perlu dipertimbangkan 
dengan matang, model mana yang paling sesuai dengan 
GMI, tanpa menghilangkan substansi, bahwa dalam GMI 
tidak dikenal kepemimpinan tunggal (one man show).   
 
MENATA KEMBALI CARA-CARA GMI 
BERKONFERENSI 
Saya sering mendengar pendeta dan warga gereja yang 
mengeluh tentang mutu Konferensi Tahunan, termasuk 
Konferensi Agung GMI belakangan ini. Memang, kalau 
mau jujur, kita harus mengakui bahwa Konta dan Konag 
semakin lama semakin cenderung membuang-buang uang 
dan waktu, karena hasilnya sangat tidak sesuai dengan 
biaya yang dikeluarkan. Mengapa? Ungkapan bijak ini 
berkalu dimana-mana: “You fail to plan, you plan to fail” 
(Anda gagal membuat rencana, anda sedang merencanakan 
kegagalan). Berhasil tidaknya sebuah persidangan Konag 
atau Konta, sangat tergantung pada perencanaan dan 
persiapannya.  
GMI juga sudah saatnya mengkaji ulang tata cara ber-
Konferensi Tahunan, yang semakin lama semakin kurang 
menarik. Terlalu banyak waktu terbuang mendengarkan 
laporan-laporan, terutama laporan Pimpinan Distrik, yang 
antara yang satu dengan yang lain hanya beda-beda tipis. 



                          179 
 

Konferensi Tahunan di Amerika, yang pernah saya hadiri 
(sebagai peninjau) telah menyatukan semua laporan 
Kabinet, yang disebut “Cabinet Report”, yang telah memuat 
semua gambaran perjalanan Konferensi Tahunan itu selama 
satu tahun, dan dibacakan oleh seorang District 
Superintendent, yang dipilih dalam Rapat Kabinet. Dalam 
Konta itu lebih banyak waktu dialokasikan untuk Ibadah, 
KKR, Ceramah-ceramah, dan kesaksian-kesaksian, yang 
menguatkan dan memperkaya iman dan pemahaman 
bergereja. Berbeda dengan situasi Konta GMI belakangan 
ini, di mana sangat sedikit waktu untuk hal-hal yang 
menyangkut kerohanian: Ibadah, PA, Ceramah, Kesaksian 
dll. Padahal tugas seorang Bishop ialah “To oversee the 
spiritual and temporal affair of the Church”. Seharusnya, dalam 
setiap Konta GMI harus lebih banyak alokasi waktu untuk 
program-program menyangkut kerohanian ketimbang 
masalah organisasi. 
          Mengapa terjadi penyimpangan itu? Penyimpangan 
ini terjadi karena, yang mendisain acar Konta (termasuk 
Konag) semakin lama semakin diserahkan sepenuhnya 
kepada Panitia Pelaksana. Padahal, seharusnya, yang 
mendisain persidang Konta, mengorganisasikan, 
menetukan waktu (timing dan durasi), menentukan tempat, 
menyusun acara dll, adalah tuga Bishop dan Kabinetnya, 
yang mesti dipersiapkan sebaik-baiknya. Dan, untuk 
persiangan Konag, persiapannya harus dilakukan oleh 
Dewan Bishop, Sekretaris Konferensi Agung, termasuk 
Badan Episkopal.51 Tugas Panitia Pelaksana hanyalah untuk 
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 Dalam persidangan Konag GMI belakangan ini, 
ada kecenderungan membuat pengamanan 
(secutiry) yang berlebihan dengan mengundang 
polisi dengan pakaian dinas lengkap, tentu dengan  
“bayaran” tertentu.  Praktek seperti itu tidak 
selayaknya dilakukan dalam Gereja yang selalu 
mengumandangkan kedamaian, kasih dan 
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membantu, terutama dalam hal: akkomodasi, konsumsi, 
ditambah aspek-aspek pendudukung seperti keamanan, 
dokumentasi dll. Di mana-mana persidangan Gereja, 
Panitia Pelaksana tidak pernah mencampuri substansi 
agenda persidangan. Itu tugas unsur pimpinan dari Gereja 
dan lembaga bersangkutan. Tahun 1970-an dan 1980-an, 
sidang-sidang Konta GMI di Sumatera Utara sering 
diadakan di Gereja-gereja atau lembaga (sekolah) setempat, 
seperti GMI Hang Tuah/PKMI-1 Medan, GMI 
Gloria/PKMI-2 Medan, GMI/PKMI Tebing Tinggi, 
GMI/PKMI Pematang Siantar, dll. Panitianya Pelaksananya 
adalah warga jemaat atau Guru-guru di tempat itu, yang 
sama sekali tidak memahami dan tidak mencampuri 
substansi dan isi acara Konta itu. Pimpinan GMI 
mengarahkan Panitia Pelaksana untuk menjalankan tugas-
tugas tadi: konsumsi, akomodasi dll. Warga jemaat 
menampung para delegasi di rumahnya. Jemaat-jemaat dan 
atau seksi-seksi bergiliran menyediakan konsumsi. Di 

                                                                                      
persaudaraan dalam Nama Yesus.  Yang penting 
kegiatan Konferensi diberitahukan kepada pihak 
keamanan, maka tugas pengamanan adalah 
tanggung jawab  aparat keamanan secara otomatis. 
Sebaliknya, saya menyaksikan, persidangan 
Konferensi Agung yang kurang “nyaman”, karena 
orang yang bukan peserta (delegasi) Konferensi 
Agung, bisa masuk dan lalu-lalang di dalam lokasi 
persidangan.  Tradisi persidangan Konferensi Agung 
di Amerika yang perlu kita tiru adalah, bahwa 
semua delegasi duduk di ruang sidang (floor) yang 
sudah dibatasi dengan tali  (bar), sehingga orang 
yang bukan delagasi tidak dibolehkan masuk ke 
lokasi tersebut.  Sementara itu, para peninjau, 
warga jemaat, dibebaskan duduk di luar “bar” (tali) 
di balkon aula atau ruangan itu untuk menyimak 
dan mengikuti persidangan .   
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berbagai Gereja anggota PGI di Indonesia, kebiasaan baik 
seperti itu masih sering dilakukan. Misalnya, tahun 2014, 
PGI akan ber Sidang Raya di Nias. Sudah pasti lebih 
separuh dari 1000-an peserta Sidang Raya akan 
ditempatkan di rumah-rumah warga jemaat. Panitia 
Pelaksana tidak mengurusi agenda dan acara Sidang Raya, 
yang seratus persen direncanakan dan diatur di Kantor 
PGI, Salemba Raya 10, Jakarta. 
          Belakangan, sesudah persidangan Konta dan Konag 
semakin sering dilaksanakan di Hotel-hotel atau Gedung-
gedung pertemuan khusus, yang sudah lengkap segala 
fasilitas: konsumsi, akomodasi, keamanan dll, maka 
sebenarnya tugas Panitia Pelaksana tidak sebesar seperti 
dahulu, ketika persidangan dilakukan di lembaga-lembaga 
lokal. Maka, yang terjadi kemudian, sadar atau tidak sadar, 
adalah Panitia Pelaksana mulai ikut mencampuri substansi 
dan egenda persidangan. Masalahnya, Pimpinan yang 
seharusnya bertanggungjawab untuk keberhasilan 
persidangan (Konta atau Konag), melepaskan tanggung 
jawab itu sebagian atau seluruhnya, kecuali memimpin 
persidangan. Akibat manajemen Konta dan Konag yang 
sedemikian, maka kita mengalami Konta yang 
membosankan. Kita mengalami Konag yang “dead-lock”, 
yang tidak menghasilkan Disiplin yang bermutu, program 
yang bermutu dsb.  Inilah waktunya GMI harus melakukan 
“retrukturisasi” dan “rekonsiliasi” dalam segala hal.  
 
KONAG, DEWAN BIASHOP, BPA 
Bagaimanakah sistem pemerintahan (boleh baca: 
organisasi) Gereja Methodist yang kita warisi dari Gereja 
Methodist Amerika itu? Tidak dapat disangkal, bahwa akar 
tradisi eklesiologi (kegerejaan) kita adalah Gereja Methodist 
Amerika (baca: United Methodist Church). Banyak istilah dan 
lembaga dalam gereja kita yang langsung kita warisi. 
Misalnya:  Majelis Jemaat, Lay Leader, Lay-Speaker, Distric 
Superintendent (DS), Bishop, Konferensi Tahunan, Koferensi 
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Agung dll, adalah “terminologi-terminologi” yang kita 
wairisi dari Gereja Methodist Amerika. Ada yang sudah 
diterjemahkan tetapi ada yang tidak diterjemahkan ke 
bahasa Indonesia. 
         Bishop Jack M. Tuel, “The Organization of the United 
Methodist Church, 1989, h. 113 dst, secara umum, 
menganalogkan sistem pemerintahan Gereja Methodist 
yang dikembangkan di Amerika  -- yang kemudian 
ditradisikan ke negara-negara bekas lapangan misi 
Methodist Amerika – dengan sistem demokrasi  “trias 
politika”, dengan prinsip pembagian “wewenang” yang 
jelas (legislatif, eksekutif dan judikatif), sehingga praktek 
“otoriter” (seperti dalam sebuh kerajaan) dapat 
dihindarkan, dan praktel “check and balances” dapat 
dipertahankan.     
         Bishop Tuel menganalogkan Konferensi Agung 
(General Conference) dengan lembaga legislatif semacam  
“Congress” (di Amerika),  dengan tugas utama membuat 
“peraturan” (baca: Disiplin). Tugas utama Konferensi 
Agung di Amerika adalah melakukan perubahan 
(mengamandemen) buku Disiplin sekali empat tahun. Sejak 
tahun 1969 Bishop bukan lagi dipilih dalam dalam General 
Conference, tetapi dalam Jurisdictional Conference 
(semacam Konferensi Agung wilayah – juga sekali empat 
tahun).   
      Sedangkan Konferensi Tahunan (Annual Conference), 
oleh Tuel, dianalogkan dengan “State Legislature” yang 
tugas utamanya adalah (1) memvote semua amandemen 
Disiplin (ini belum masuk dalam Disiplin kita),  (2) memilih 
utusan ke Konferensi Agung (tidak ada utusan ex-officio), 
(3) memutuskan segala sesuatu menyangkut penahbisan 
pendeta, pemeriksaan “oknum” (character) para pendeta, 
penempatan pendeta-pendeta52  dll. (Lihat Tuel, 1989: 119)  
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 Kuhusus tentang model-model penempatan 
pendeta dalam berbagai tradisi Gereja 
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          Sementara itu Bishop-bishop (Dewan Bishop), 
dianalogkan dengan “Eksekutif” yang menjalankan (to 
execute) “peraturan-peraturan” dan keputusan-keputusan 
Konferensi Agung dan Konferensi Tahunan. Tugas pokok 
seorang Bishop adalah “To lead and oversee the spiritual and 
temporal affairs of the … Church, (The Book of Discipline of the 
UMC, 1996, hlm. 258), yang “pernah” disalahterjemahkan 
ke dalam Disiplin kita menjadi “Mengawasi secara umum 
hidup kerohanian dan materi  dari GMI” (Disiplin 1993, hl. 
47. Kata “materi” yang diterjemahkan dari “temporal” 
pernah disalahtafsirkan dengan masalah-masalah materi, 
uang, harta-benda dll, yang semuanya (menurut tafsiran 
sementara pihak) ada di bawah pengawasan Bishop. Dalam 
disiplin GMI 1997 penafsiran (penerjemahan) yang salah itu 
mulai dikoreksi dan diberi diktum “mengawasi rohani dan 
organisasi…”. Jadi, Bishop-bishop adalah pelaksana 
keputusan-keputusan dan peraturan-peraturan, bukan 
pembuat peraturan-peraturan. Kalau seorang Bishop 
membuat ketentuan-ketentuan yang menyimpang dari 
Disiplin, dia dapat disanggah, dan kalau penyanggah itu 
berjumlah seperlima dari anggota Konferensi Tahunan dan 
atau Konferensi Agung, persoalannya harus disidangkan 
oleh DPA. 
         Bishop Jack M. Tuel menganalogkan Dewan 
Pertimbangan (lebih cocok: Peradilan) Agung  (Inggris: The 
Judicial Council) dengan lembaga judikatif semacam 
Mahkamah Agung atau “Supreme Court” (yang di USA 
biasa disebut Nine Old Men”).  Itu dasarnya maka anggota 

                                                                                      
(denominasi), perlu dibuat kajian tersendiri. Dalam 
kesempatan laian saya akan menyiapkan kajian 
tentang masalah penempatan pendeta, yang 
selama ini, sering menjadi akar konflik dan 
keresahan dalam GMI. Di berbagai Gereja di 
Sumatera Utara, masalah penempatan ini adalah 
juga akar berbagai konflik internal Gereja itu.  
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DPA selalu sembilan orang. Tugas utama DPA ialah 
“Meneliti, mempertimbangkan dan memutuskan sah 
tidaknya sesuatu keputusan yang disanggah oleh 1/5 
anggota Konferensi Agung” (Disiplin GMI, 1997, hl. 152)  
Dalam Disiplin, dikatakan, bahwa semua keputusan DPA 
mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Dalam sistem 
kenegaraan, kuasa seperti itu hanya ada pada lembaga 
Mahkamah Agung. Atas dasar itulah, maka klausul dalam 
Disiplin GMI (2005, 2009) yang berbunyi: “Untuk membantu 
Bishop dalam melaksanakan tugasnya, maka dibentuklah …. 
Badan Pertimbangan Agung”, harus diubah dan dikembalikan 
kepada kedudukan BPA yang semula”, seperti terdapat dalam 
Buku Disiplin GMI 1973, 1980 dst.53 
          Jadi, seorang Bishop atau satu Konferensi Tahunan 
(yang dipimpin oleh seorang Bishop) tidak boleh 
mengambil keputusan sewenang-wenang di mana hal itu 
bertentangan dengan Disiplin gereja kita.  Keputusan 
Konag, Konta, Bishop dan badan-badan lain yang 
bertentangan dengan Disiplin dapat “digugat” melalui 
DPA/BPA. Itulah salah satu keunikan organisasi Gereja 
Methodist yang perlu difahami para pendeta dan aktifis 
GMI di semua tingkatan.  
 
BISHOP DAN DEWAN BISHOP 
Bagaimanakah sistem kerja dua orang atau lebih Bishop ini? 
Apakah kita (baca: para pekerja GMI, warga dan pendeta) 
sudah satu bahasa dengan sistem kerja dua atau lebih 
Bishop? Menurut pengamatan saya, masih banyak pendeta 
dan warga GMI yang melum faham benar tentang sistem 
ekklesiologi GMI, terutama cara kerja dua atau lebih 
Bishop. Memang, dapat dimaklumi, tigapuluh tujuh tahun 
(1964-2001) GMI hanya dipimpin oleh satu orang Bishop -- 
walaupun sejak tahun 1969, GMI sudah mempunyai dua 
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 Tentang DPA/BPA saya sudah menulis artikel  
tersendiri. 
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Konferensi Tahunan – sehingga  “mindset” warga dan para 
pendeta kita sudah lama terbentuk bahwa pemimpin satu 
gereja (baca; GMI) adalah satu orang, sama seperti di 
gereja-gereja tetangga kita.  Mengubah “mindset” seperti itu 
tidak semudah membalikkan tangan. Dibutuhkan waktu 
untuk menyamakan persepsi dan meminimalkan 
perbedaan pemahaman.           
          Secara umum, dapat dikatakan, bahwa tugas-tugas 
seorang Bishop di wilayahnya (baca: Konferensi 
Tahunannya) tidak banyak berubah, sebelum dan sesudah 
ada dua Bishop. Tugas utama seorang Bishop, selain tugas 
“mengawasi rohani dan organisasi”, adalah  menempatkan 
para pendeta, memimpin Sidang Kabinet, memimpin 
Konferensi Tahunan dsb.  
        Secara tradisional, dalam Konferensi Tahunan 
dibentuk sejumlah Badan-badan Konferensi Tahunan 
seperti: (1) Badan Pendidikan (2) Badan Keanggotaan dan 
Evangelisasi (3) Badan Warga Gereja (4) Badan 
Penatalayanan dan Keuangan (5) Badan Diakoni Sosial. 
(Disiplin GMI, 1997, hl. 99-107). Ketika GMI belum 
mempunyai dua bishop, tidak ada satu badan Konta pun 
yang mempunyai sekretaris eksekutif. Biasanya tugas ketua 
badan dipegang oleh seorang pendeta atau warga gereja 
secara voluntir.  Tetapi sejak terpilhnya dua Bishop (2001), 
baik di  Wilayah I, kemudian juga di Wilayah II, tiap badan 
konta  mempunyai seorang sekretaris eksekutif. Di satu sisi, 
cara lama itu baik, karena ia dapat mengaktifkan warga dan 
pendeta untuk ambil bagian dalam tugas-tugas gereja 
dalam aras konferensi tahunan. Tetapi fakta berbicara, 
badan-badan yang tidak mempunyai eksekutif (penuh 
waktu), cenderung hanya sibuk bersidang (rapat) 
sementara keputusan-keputusannya tidak 
diimplementasikan, karena semua anggota badan itu sibuk 
dengan tugas pokoknya sebagai Gembala Sidang dll, sesuai 
dengan “appointmennya”. Sesudah GMI mempunyai dua 
Bishop, maka Badan-badan Konta di Wilayah masing-
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masing diperkuat, dengan mengangkat para “sekretaris 
eksekutif”, khusus untuk tingkat Wilayah saja. Sedangkan 
Departemen-departemen yang menangani program, yang 
sebelumnya berada di tingkat Nasional (Konferensi 
Agung), menjadi hilang dari struktur kerja GMI.   
          Bagi GMI istilah dan lembaga “Dewan Bishop” masih 
seumur jagung. Gereja Methodist tetangga kita di 
Singapura, Malaysia, dan Taiwan tidak  mempunyai dewan 
Bishop, tetapi mempunia  “Council of Presidents” (Dewan 
Presiden) yang tugas-tugasnya mirip-mirip dengan tugas 
Dewan Bishop.  
          Berbicara tentang dewan Bishop, acuan yang paling 
baik adalah UMC (Amerika), kendati harus dicatat adanya 
perbedaan esensial antara Bishop di UMC dengan di GMI, 
yaitu bahwa bishop mereka dipilih “for life” (tidak 
berperiode) sedang kita “for term” (berperiode). Itu 
sebabnya di mereka berlaku Bishop seumur hidup, 
sedangkan di kita tidak seumur hidup, karena tahbisannya 
juga “for term”, artinya ditahbis ulang kalau dipilih ulang.  
          Di sini perlu dibuat cacatan penting. Makna  kata 
Bishop mengandung dua substansi. Pertama, Bishop 
sebagai jabatan (office), yang memimpin satu atau lebih 
Konferensi Tahunan dan menjadi anggota Dewan Bishop. 
Sebagai jabatan dia berperiode (di GMI), tetapi di Amerika 
tidak berperiode.  Kedua, kata Bishop juga mengandung 
pengertian “gelar” (title). Di Amerika, kendati seseorang 
sudah pensiun dari jabatan Bishop, tetapi dia tetap 
menyandang “gelar” Bishop. Di Gereja-gereja Methodist di 
luar Amerika, biasanya jabatan Bishop adalah berperiode, 
termasuk di GMI. Tetapi kalau seseorang Bishop sudah 
tidak terpilih lagi sebagai Bishop, dan atau sudah 
memasuki usia pensiun, maka gelarnya juga hilang. 
Kebiasaan ini berlaku hingga 2005. Tetapi sejak 2005, 
Disiplin GMI membuat pasal, bahwa GMI juga menganut 
pengertian Bishop sebagai “gelar” (title), sehingga Bishop 
yang tidak lagi menjabat, cenderung dipanggil juga dengan 
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“gelar” Bishop, walau kenyataannya yang bersangkutan 
tidak termasuk anggota Dewan Bishop, seperti halnya di 
Amerika. Hal-hal ini semua perlu mendapat klarifikasi dan 
penjelasan.  
       Jika dalam tingkat Konferensi Tahunan, seorang Bishop 
bertugas untuk mengawasi “kerohanian dan organisasi 
gereja” di tingkat wilayah, maka dalam tingkat “agung” 
(nasional) Dewan Bishop bertugas untuk “mengawasi 
kerohanian dan organisasi” gereja (baca: GMI) secara 
nasional. Selain itu, Dewan Bishop diharapkan “to speak to 
the Church and from the Church to the world…” (The Book of 
Discipline of the UMC, 1996, h. 266).  Artinya, Dewan Bishop 
diharapkan dapat mengeluarkan “surat penggembalaan” 
secara periodik kepada seluruh keluarga besar GMI 
(misalnya: pesan Natal, Tahun Baru, Paskah, peristiwa-
peristiwa  khusus seperti pemilu, krisis bangsa, banjir dll). 
Selanjutnya Dewan Bishop diharapkan juga dapat 
mengeluarkan suara nabiah kepada dunia mengenai 
peritiwa-peristiwa tertentu, yang terjadi dalam perjalanan 
gereja dalam hubungannya dengan bangsa, negara dan 
masyarakat.  
         Karena  gereja kita baru saja (12 tahun) mempunyai 
dua Bishop (baca: Council of Bishops), maka kehadiran 
Badan Episkopal seperti sekarang ini masih kita perlukan 
untuk mengambil kebijakan di antara dua Konferensi 
Agung. Boleh dikatakan, bahwa Badan Episkopal yang ada 
sekarang merupakan “Badan Pekerja Konferensi Agung”, 
yang dalam Gereja Methodist di Singapura dan Malaysia 
disebut “Exective Council of the General Conference” (ECGC). 
Andaikata lembaga “Dewan Bishop” sudah dapat berfungsi 
maksimal, dengan terpilihnya paling sedikit 3 atau 4 orang 
Bishop dan atau Presiden Konferensi Tahunan, (tentu 
sesuai perkembangan GMI), mungkin lembaga seperti 
Badan Episkopal tidak diperlukan lagi, tetapi kembali ke 
Panitia Episkopal (versi lama) yang tugasnya sudah diatur 
dalam buku Disiplin sebelum Badan Episkopal lahir pada 
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tahun 1993. Saya sendiri merupakan “arsitek” di belakang 
lahirnya Badan Episkopal pada waktu itu. Draft awal 
tentang apa dan bagaimana Badan Epsikopal, masih saya 
simpan dalam arsip  pribadi saya. Dalam salah satu tulisan 
saya tahun 2003, saya menulis: “Andaikata lembaga ‘Dean 
Bishop’ sudah dapat berfungsi secara maksimal, dengan 
terpilihnya paling sedikit 5 orang bishop (tentu sesuai dengan 
perkembangan GMI), mungkin lembaga sepeti Badan Episkopal 
tidak diperlukan lagi, melainkan kembali ke Badan Episkopal 
(versi lama) …” (Lihat Richard Daulay, Mengenal Gereja 
Methodist Indonesia (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2004), cet. 
ke-2, h. 97. Dengan kata lain, sejak awal kehadiran Badan 
Episkopal adalah bersifat “sementara”, untuk menghindari 
adanya kepemimpinan tunggal (one man show).  
 
BADAN-BADAN TINGKAT KONFERENSI AGUNG 
Pertanyaan penting lain adalah, badan-badan (agencies) apa 
saja yang diperlukan GMI ada pada tingkat Konferensi 
Agung? Ada sebagian orang mengatakan bahwa dengan 
adanya dua Bishopm tidak perlu lagi badan tingkat 
Konferensi Agung. Badan Episkopal yang lalu pernah 
memutuskan ada tiga yang sementara disebut “urusan” (1) 
Pensiun, (2) Komunikasi/Media (3) 
Keuangan/Penatalayanan dan Harta Benda. Ketiga badan 
(urusan) ini bukan menyangkut program, tetapi urusan-
urusan logistik dan sebagai  sarana pendukung program 
Gereja. Program inti dari sebuah Gereja adalah: Marturia, 
Koinonia dan Diakonia. GMI tidak mempunyai program 
nasional dalam bidang-bidang itu lagi. Sebelum 2001 
(setelah GMI punya dua Bishop) GMI mempunyai 
Departemen Pekabaran Injil, Departemen Pendidikan dan 
Departemen Penatalayanan, dalam tingkat pusat atau 
Konferensi Agung. Sudah pasti inilah salah satu kekeliruan 
yang sengaja atau tidak sengaja dibuat GMI sesudah 
mempunyai dua Bishop. Menurut saya, kalau GMI ingin 
maju, maka GMI harus melakukan program-program 
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secara bersama-sama secara nasional, di samping program 
masing-masing Wilayah, Distrik dan jemaat-jemaat. Di 
United Methodist Church (Amerika), Departemen-
departemen tingkat Nasional (Konferensi Agung) yang 
jumlahnya puluhan itu, biasanya diketuai seorang Bishop 
aktif, dan mengangkat beberapa sekretaris pelaksana, 
sesuai dengan keperluannya. Mungkin, ke depan GMI 
perlu memikirkan struktur seperti itu pada tingkat 
Nasional. Departemen yang paling penting dan paling 
besar di UMC adalah General Board of Global Ministries 
(GBGM), yang berkantor di New York, City. Badan inilah 
yang mengrim para misionaris ke seluruh dunia, termasuk 
ke GMI.  UMC juga mempunyai Departemen 
Penatalayanan (Finance and Adminsitration), Depattemen 
Pembinaan (Discipleship), Departemen Gereja dan 
Masyarakat (Church and Society), dll.  
          Pertanyaan berikut ialah, bagaimana dengan  urusan 
Universitas Methodist, STT GMI, dan lembaga-lembaga 
GMI yang tadinya diurus oleh Konferensi Agung atau 
badan setingkat itu? Kapan misalnya, GMI (baca; 
Konferensi Agung atau Badan Episkopal) menyerahkan 
urusan “UMI” di bawah “Badan Pendidikan” Konferensi 
Tahunan Wilayah I? Kalaupun itu pernah ada, bahwa 
Konag yang lalu memutuskan bahwa Wilayah I mengurus 
sendiri Universitas Methodist, yang sebelumnya adalah 
lembaga pendidikan di tingkat Konag, keputusan itu harus 
diuji kembali, apakah oleh Konag yang akan datang atau 
oleh BPA/DPA.   
 
DIMANAKAH KANTOR PUSAT GMI? 
Kemudian pertanyaan yang perlu digumuli ialah: Apakah 
Kantor Pusat GMI masih ada? Apakah “Papan Nama” 
bertuliskan “Kantor Pusat GMI” yang ada di Jalan Kartini 
No. 31 masih relevan dengan apa yang ada di dalamnya 
sekarang ini? Dan, apakah kantor itu “otomatis” menjadi 
“milik” Konferensi Tahunan wilayah I? Kantor Pusat Jalan 
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Kartini 31, sejatinya adalah Kantor Pusat GMI, yang 
sebelumnya beralamat di Jalan Hang Tuah No. 8, Medan.  
Sesudah GMI mempunyai dua Bishop, tidak jelas lagi 
apakah GMI masih mempunyai Kantor Pusat GMI atau 
tidak. Anggapan sementara orang di GMI saat ini adalah: 
dimana Ketua Dewan Bishop berkantor, maka di situlah 
Kantor Pusat GMI. Pengertian dan praktek seperti itu tidak 
benar. Semua lembaga, apalagi lembaga gerejawi yang 
bersifat Nasional (seperti GMI), seharusnya mempunyai 
Kantor Pusat yang permanen, sehingga pihak-pihak luar 
GMI (Gereja tetangga, pemerintah, mitra Internasional, dll) 
bisa mencatat alamat GMI yang  permanen demi lancarnya 
mekanisme komunikasi. 
          Apakah United Methodist Church (Amerika) 
mempunyai Kantor Pusat? Jawabnya “ya”. Pada saat ini 
(2012), Ketua Dewan Bishop United Methodist Church (UMC) 
adalah Bishop Larry M. Goodpaster, yang merupakan 
Bishop di Wilayah Konta North Carolina, USA; Sekretaris 
Dewan Bishop adalah Bishop Robert E. Haynes, Jr. yang 
merupakan Bishop dari Konta Wilayah Oklahoma, USA. 
Dan, Dewan Bishop mengangkat seorang Sekretaris 
Eksekutif Dewan Bishop yaitu Bishop (pensiun) Neil. L. 
Iron, yang bekerja secara penuh waktu, di Kantor permanen 
Dewan Bishop, dengan alamat permanennya di: 100 
Maryland Ave. NE, Suite 320, Washington DC, ibukota 
Negara Amerika. Jadi Ketua Dewan Bishopnya adalah 
bertugas sebagai pimpinan  Konta di North Carolina, tetapi 
sebagai Ketua Dewan Bishop dia berkantor di Washington 
DC, pada waktu yang sama. 
          Sebaiknya GMI harus mempunyai Kantor Pusat 
permanen, bisa di Medan, tetapi bisa juga di Jakarta. 
Memang, karena Jakarta adalah ibukota Indonesia, ada 
baiknya Kantor Pusat GMI permanen itu ada di Ibukota 
(Jakarta). Kantor Pusat ini pulalah yang akan menjadi pusat 
kordinasi antar Departemen atau antar lembaga pada 
tingkat Konferensi Agung.  Dalam Buku Disiplin GMI (2005 
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dan 2009), ada klausul yang berbunyi: “Ketua Dewan Bishop 
berkedudukan di Kantor Pusat GMI bertindak untuk dan atas 
nama GMI, di dalam dan di luar pengadilan.” (Disiplin GMI 
2009, Bagian Konstitusi,  pasal 15). Tetapi sampai sekarang, 
Kantor Pusat yang diamanatkan dalam Disiplin itu tidak 
pernah diwujudkan di mana alamatnya yang permanen, 
dan apa pekerjaanya. Ke depan Konag GMI, dan Dewan 
Bishop GMI harus merevitalisasi kelembagaan (organisasi) 
GMI supaya semakin solid dan kompak dalam 
melaksanakan tugas gerejawi di tengah bangsa, di mana 
GMI akan semakin mempunyai peluang dan tantangan 
besar.  
          Demikianlah harapan saya dan teman-teman, pada 
awalnya, ketika saya dan teman-teman, ikut 
memperjuangkan agar GMI mempunyai dua Bishop tahun 
2001.54 Tetapi sesudah tiga periode (2001-20013), GMI 
mempunyai dua Bishop, saya melihat bahwa harapan 
semula untuk lebih memajukan dan membesarkan GMI 
justru belum kelihatan gaungnya. Sebaliknya, kurun waktu 
tiga kwadrenium ini  GMI justru mengalami berbagai 
konflik, perpecahan dan bahkan kerugian besar karena 
sempat kasus GMI masuk pengadilan negara. Semoga hal-
hal seperti itu tidak pernah terulang lagi dalam GMI.  
          Kita harapkan, dalam Konag 2013, proses 
restruktukturisasi GMI semakin mantap, yang tentu akan 
ditandai dengan semakin solidnya kebersamaan antar 
Wilayah, baik dalam membuat program-program tingkat 
Nasional, soliditas kepemimpinan kolektif kedua Bishop 
dst.   
 
 
 

                                                           
 
54

 Tahun 2000, saya mulai bekerja di GMI hingga 
2010, sebagai Wasekum dan kemudian Sekum.  
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PENUTUP 
Mengakhiri paparan ini, saya mengutip kata-kata Paulus 
dalam Efesus 4:16 berbunyi, “Dari padaNyalah seluruh tubuh 
– yang rapih tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan 
semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap 
anggota – menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya 
dalam kasih.”  Susunan organisasi yang rapi dan teratur 
sangat menentukan bagi maju mundurnya organisasi 
(termasuk Gereja) itu. Karena ada hukum organisasi yang 
berbunyi: “A bad system destroys good people” (Sistem yang 
jelek akan merusak orang yang baik).  
          Doa kita ialah, bahwa dalam kwadrenium 2013-2017, 
GMI akan semakin memantapkan rekonsiliasi, baik antara 
Wilayah I dengan KTS (KTWS), termasuk denan soliditas 
organisasi antara Wilayah I dengan Wilayah II.  
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21. BADAN EPISKOPAL 

Badan Episkopal, sebagaimana terdapat dalam Buku 
Disiplin GMI 2009, adalah salah satu dari Badan-badan 
dalam struktur GMI pada tingkat Nasional (Konferensi 
Agung). Badan ini lahir dalam Konferensi Agung 1989. 
Badan Episkopal adalah “modifikasi” dari “Panitia 
Episkopal”, yang memang merupakan salah satu 
“lembaga” dalam struktur Gereja Methodist, yang kita 
warisi dari Gereja Methodist Amerika. Dalam bahasa 
Inggris  lembaga ini bernama: Episcopal Committee.  

Tugas utama Panitia Episkopal (versi lama),sebagaimana 
dicatat dalam Buku Disiplin edisi sebelum lahirnya Badan 
Episkopal (yang sekarang) ialah: (1) Meneliti pekerjaan, 
oknum dan administrasi Bishop-bishop serta 
melaporkannya ke Konferensi Agung untuk ditanggapi; (2) 
Mengusulkan pembahagian daerah kerja dan tempat 
tinggal Bishop-Bishop ke Konferensi Agung (Lihat Buku 
Disiplin GMI, 1980).Sebelum lahirnya Badan Episkopal versi 
sekarang, maka tugas Panitai (Badan) Episkopal ialah 
mengurus administrasi Bishop (Bishop-bishop), seperti gaji, 
fasilitas dan lain-lain yang berhubungan dengan 
kebishopan. Di Amerika, tuga Panitia Episkopal yang 
paling penting, selain menata administrasi Bisop-bishop, 
ialah mengatur penempatan Bishop-bishop. Bishop di 
Amerika tidak berperiode, tetapi penugasannya di suatu 
Konferensi Tahunan (Episcopal Area) tidak boleh lebih dari 
delapan tahun. Sesudah melayani sebagai Bishop selama 
delapan tahun di sebuah Konta, maka Bishop itu harus 
dipindahkan ke Konta yang lain yang sekarang ini 
berjumlah 60-an Konta di Amerika (saja). Tetapi di GMI, 
tugas Panitia Episkopal, tidak pernah sejauh itu, karena 
Bishop di GMI adalah berperiode, dan sampai tahun 2005, 
Bishop GMI hanya satu orang.  
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Mengapa lahir Badan Episkopal dalam GMI? Pada 
dasawarsa tahun 1980-an GMI mulai melihat dan 
menyadari adanya potensi penyalahgunaan kekuasaan 
yang terkandung dalam jabatan Bishop GMI dengan segala 
kewenangan yang melekat pada jabatan itu. Untuk 
mengurangi potensi “abuse of power” itu, maka pada 
Konferensi Agung ke-V GMI tahun 1985, diputuskan untuk 
merobah struktur Pemimpin Pusat GMI. Lahirlah sistem 
kepemimpinan baru dengan dibentuknya Badan Pekerja 
Harian (BPH) yang terdiri dari: Bishop (Ketua), Sekretaris 
Bishop (Sekretaris), Bendahara Pusat (Bendahara) dan 
Ketua serta Sekretaris tiap-tiap Departemen sebagai 
anggota BPH. Tetapi, dalam prakteknya, sistem BPH ini 
menimbulkan kesan antagonistis. Karena di satu sisi Bishop 
GMI adalah Ketua BPH GMI (yang seyogianya 
menjalankan tugas-tugas sesuai keputusan BPH GMI), 
tetapi di pihak lain Bishop GMI adalah tetap Bishop GMI 
dengan segala kewenangan tradisional yang melekat dalam 
jabatan Bishop, terutama dalam hal menempatkan para 
pendeta. Sejalan dengan BPH itu, lahir pula lembaga BPL, 
yang anggotanya adalah semua anggota BPH ditambah 
semua anggota Departemen. Ketika itu ada tiga 
departmene dalam GMI, yang anggotanya masing-masing 
berjumlah 9 orang dipilih Konag.  

Dalam Konferensi yang sama diputuskan pula untuk 
mengubah Konferensi Tahunan (bersidang sekali setahun) 
dengan Konferensi Wilayah (bersidang sekali dua tahun). 
Selain atas dasar efisiensi perubahan ini menunjukkan 
lemahnya pemahaman GMI mengenai sistem organisasi 
Methodist.  Sebab salah satu ciri khas  Gereja Methodist 
yang episkopal adalah melaksanakan Annual Conference.  

Penggagas utama dari struktur ini adalah Bishop J. Gultom 
dan Pdt. J. Napiun, dua pendeta GMI yang lama berkiprah 
di gerakan ekumene tingkat Sumatera Utara. Dalam arti 
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tertentu sistem BPH/BPL ini mencontoh struktur PGI yang 
hingga sekarang masih menganut sistem itu.Dam dalam 
Konferensi Agung tahun 1985 itu terpilih mantan Bishop J. 
Gultom terpilih menjadi Bishop untuk kali yang ketiga. 
Sayang, Gultom tidak sempat mengakhiri masa bakti empat 
tahunnya itu, sekaligus tidak sempat menyelesaikan masa 
uji struktur baru itu, karena tahun 1987, beliau meninggal  
dunia. GMI terpaksa menggelar Konferensi Agung 
Istimewa bulan Januari 1988 untuk memilih Bishop yang 
akan meneruskan masa bakti yang tersisa dari periode 
Bishop Gultom. Yang terpilih pada waktu itu adalah Pdt. H. 
Panggabean.  

Ternyata struktur hasil Konferensi Agung ke-V (1985) ini 
juga tidak berumur panjang, sebab setelah berjalan empat 
tahun (satu masa bakti)  GMI menyadari bahwa dengan 
tidak adanya Konferensi Tahunan timbul kejanggalan-
kejanggalan dalam berbagai bidang.Pertama, penerimaan 
dan penahbisan pendeta baru yang biasanya dilakukan 
dalam Konferensi Tahunan tidak bisa lagi berjalan. 
Akibatnya selama satu masa bakti (4 tahun) itu ada 
beberapa orang pendeta GMI yang diterima bukan melalui 
sidang pendeta di Konta, sebagaimana mestinya, tetapi 
melalui pertemuan pendeta (di luar Konta), yang diselipkan  
pada waktu acara retreat pekerja GMI yang biasanya 
dilakukan sekali satu tahun.  
          Kejanggalan kedua, ialah masalah penempatan 
pekerja yang biasanya dilakukan pada setiap acara 
penutupan Konferensi Tahunan dengan cara membacakan 
penempatan setiap pekerja GMI, tidak bisa lagi berjalan. 
Akibatnya proses penempatan pekerja dilakukan di luar 
sidang Konferensi Tahunan, kapan saja Bishop dan 
Kabinetnya merasa  perlu dengan cara membuat Surat 
Keputusan tentang penempatan.  
Setelah mengalami kejanggalan-kejanggalan yang terjadi 
dengan sistem BPH/BPL dan Konferensi Wilayah itu, maka 
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Konferensi Agung GMI tahun 1989  memutuskan untuk 
kembali lagi ke bentuk lama yaitu bishop tanpa suatu 
majelis. Memang struktur BPH/BPL dan Kon-Wil (sekali 
dua tahun) itu belum sempat dituangkan dalam buku 
Disiplin GMI.  
         Pada Konferensi Agung ke-VI tahun 1989 itu Panitai 
Disiplin sudah menyiapkan konsep untuk membentuk 
lembaga sejenis, sebagai pengganti sistem BPH, dengan 
mengajukan konsep Badan Musyawarah Agung (BMA). 
Panitia Disiplin, yang diketuai Pdt. E.M. Hutasoit, dan 
Sekretaris Pdt. A. Sihombing (saya salah seorang anggota), 
menawarkan konsep BMA dengan fungsi identik dengan 
fungsi Executive Council of the General Conference (ECGC)  
pada Gereja Methodist di Malaysia dan Singapura yakni 
sebagai mitra Bishop untuk mengkoordinir semua 
pekerjaan gereja pada aras nasional. Tetapi karena konsep 
itu muncul secara tiba-tiba dalam Konferensi Agung 1989, 
tanpa disosialisasikan lebih dahulu, maka sidang Konag 
1989 belum bisa menerima gagasan BMA, dan diputuskan 
untuk dipending pembahasannya ke Konag berikutnya.  
Dengan demikian GMI kembali mendudukkan bishopnya 
pada posisi yang sangat berkuasa tanpa adanya suatu 
badan yang dapat mengontrol kekuasaan itu selama empat 
tahun masa bakti bishop. Pada  Konferensi  Agung ke-VI 
(1989) itu terpilih lagi H. Panggabean menjadi Bishop untuk 
periode 1989-1993. Ada sebuah keputusan Bishop HP yang 
menimbulkan kontroversi dalam GMI ketika itu, yakni 
bahwa menjelang berakhirnya masa jabatan Bishop, beliau 
mengeluarkan Surat Keputusan untuk pengangkatan 
dirinya menjadi pelaksana rektor Universitas Methodist 
Indonesia (UMI) pada tahun 1991, yang beliau pegang 
sampai tahun 1993.Masalah rektor UMI ini kemudian 
menjadi sengketa serius dalam GMI, yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal, setelah Bishop HP mengangkat 
dirinya menjadi rektor yang definitif untuk periode 1993-
1997 melalui Surat Keputusan (SK) yang ditandatangani 
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sendiri tanpa melalui proses pemilihan  yang mestinya 
dilakukan oleh Rapat Badan Pembina UMI dan diteruskan 
ke Yayasan Pendidikan GMI. Warga GMI menganggap 
tindakan ini merupakan tindakan yang tidak 
konstitusional, karena seorang Bishop yang akan berakhir 
masa jabatan dan yang sebentar lagi (Oktober 1993), akan 
memasuki masa pensiun,  melakukan tindakan  yang jelas 
melanggar peraturan GMI, karena setiap pendeta mendapat 
penempatan dari Bishop. 
Ketika Bishop HP membacakan pengangkatan dirinya 
mejadi Rektor pada Konferensi Tahunan GMI bulan Juli 
tahun 1993, tidak ada yang berani memprotes, selain karena 
memang momennya tidak tepat - karena pembacaan 
penempatan itu dilakukan pada acara kebaktian penutupan 
Konferensi Tahunan sebagaimana mestinya - juga kurang 
etis memprotes seorang Bishop di hadapan sidang Konta 
ketika itu. Masalah jabatan rektor UMI ini akhirnya tumpah 
ke lembaga peradilan negara (PTUN) yang sebenarnya 
bertentangan dengan Pedoman Hidup Orang Methodist. 
Melihat rawannya penyalah-gunaan jabatan bishop yang 
semakin lama semakin berbahaya bagi masa depan GMI, 
maka menjelang Konferensi Agung 1993, Panitia Disiplin 
GMI kembali mempersiapkan suatu konsep  tentang Badan 
Episkopal (sebagai kelanjutan konsep Badan Musyawarag 
Agung yang ditolak dalam Konag 1989), yaitu suatu badan 
yang diharapkan akan menjadi "katub penyelamat" 
sekaligus sebagai lembag “penyeimbang” dan mitra kerja 
bagi Bishop  pada aras nasional, yang bekerja di antara dua 
Konferensi Agung. Badan Episkopal ini beranggotakan 
enambelas orang, yang dipilih oleh Konferensi Agung GMI 
dan diketuai oleh Bishop terpilih. 
Kendati pembahasan mengenai konsep Badan Episkopal ini 
dalam Konferensi Agung ke-VII (1993), karena hanya 
berlangsung singkat, tetapi cukup panjang dalam rapat-
rapat Panitia Disiplin, namun sidang secara bulat 
mensahkan kelahiran Badan Episkopal itu, karena memang 
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dalam Konag sebelumnya 1989, sudah ada ide seperti itu. 
Lahirnya badan ini ternyata dapat menjawab sebagian 
masalah yang dihadapi oleh Bishop GMI sebelumnya 
mengenai perlunya suatu forum pengambilan keputusan 
yang konstitusional di antara dua Konferensi Agung.  
          Pada awalnya, dalam  peraturan mengenai Badan 
Episkopal ini terdapat satu pasal tentang "kekebalan" setiap 
anggota Badan Episkopal yang berbunyi: "Bishop tidak dapat 
memindah-tugaskan seorang anggota Badan Episkopal yang 
melayani dalam GMI tanpa disetujui oleh Badan Episkopal". 
Pertimbangan di balik ungkapan ini adalah, supaya setiap 
anggota Badan Episkopal (terutama pendeta) dapat 
berbicara secara bebas dan kritis, dia perlu memiliki 
kekebalan khusus terhadap wewenang Bishop untuk 
memutasikan setiap pendeta. Tetapi setelah melalui 
percakapan panjang lebar dalam rapat-rapat Badan 
Episkopal, akhirnya diktum itu dicabut dan diganti dengan 
suatu konsensus bahwa pada setiap rapat Badan Episkopal, 
bishop harus menjamin adanya "kebebasan mimbar" bagi 
setiap anggota. Namun, dalam kenyataannya Bishop tetap 
mempunyai power untuk memindahkan setiap pendeta 
dengan atau tanpa konsultasi lebih dahulu dengan pendeta 
yang bersangkutan, kendati Disiplin mengatur harus ada 
konsultasi. 
          Jadi, kelahiran Badan Episkopal, dilatari oleh 
petimbangan perlu adanya penyeimbang, mitra kerja 
Bishop, dan forum pengambilan keputusan pada aras 
nasional, di antara dua Konferensi Agung, ketika Bishop 
sebagai pemimpin GMI yang terdiri dari dua Konta masih 
berada di tangan satu orang Bishop. Tugas terpenting 
Badan Episkopal, selain menyelesaikan tugas-tugas Konag 
yang belum selesai (kecuali Disiplin), membuat petunjuk 
pelaksanaan keputusan Konag, membuat  dan menetapka 
RAPB GMI dan Dana Episkopal, menyelsaikan masalah-
masalah GMI yang timbul di antara dua Konag, maka yang 
paling penting juga adalah mempersiapkan 
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penyelenggaraan Konag. Untuk mempersiapkan materi-
materi dan agenda Konag Bishop (yang ketika itu hanya 
satu), perlu mempunyai wadah tersendiri di tingkat Konag. 
Sebelum ada Badan Episkopal, biasanya Bishop 
mengadakan rapat gabungan Kabinet (kedua Wilayah, atau 
(sering) hanya Wilayah I) bersama para Sekretaris Eksekutif 
Departemen), yang sebenarnya tidak ada forum 
pengambilan keputusan seperti itu diatur dalam Disiplin 
GMI. Karena itulah Panitia Disiplin, yang kemudian 
disetujui Konag 1989, melahirkan Badan Episkopal yang 
sekarang.  
Saya sendiri sebagai salah seorang penggagas lahirnya 
Badan Episkopal itu pernah menulis, bahwa apabila Bishop 
GMI sudah dua, tiga atau lebih banyak, maka akan 
terbentulah Dewan Bishop yang solid, maka Badan 
Episkopal tidak dibutuhkan lagi (Lihat Richard Daulay, 
Mengenal Gereja Methodist Indonesia, BPK Gunung Mulia, 
2003, h. 97). Dewan Bishop mestinya bisa berfungsi sebagai 
forum atau wadah pengambilan keputusan dalam 
menjabarkan program-program yang ditetapkan Konag, 
serta dapat mengatasi dan soal-soal yang timbul dalam 
GMI secara nasional, termasuk mempersiapkan 
penyelenggaraan Konag sekali empat tahun.  
          Demikianlah sedikit catatan singkat tentang latar 
belakang kelahiran Badan Episkopal itu, dengan harapan 
bahwa para pendeta dan warga GMI dapat melihat Badan 
Episkopal secara proporsional. Apakah Badan Episkopal 
yang ada sekarang masih tetap dalam “track” yang benar, 
nanti Konferensi Agung bulan Oktoberlah yang 
memberikan evaluasi.  
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22. TENTANG YAYASAN 
 
Sejak diundangkannya UU Yayasan No. 16 tahun 2011, 
yang kemudian diubah menjadi UU No. 28 tahun 2004, 
masyarakat yang mengelola lembaga-lembaga sosial, 
pendidikan, keagamaan dll., menghadapi berbagai masalah 
dalam menyesuaikan diri dengan UU yang baru itu. Gereja 
Methodist Indonesia (GMI) yang mengelola banyak 
lembaga pendidikan melalui berbagai yayasan (lokal dan 
wilayah) juga harus menyesuaikan diri dengan UU 
tersebut. Dalam diskusi di milis GMI, belum lama ini, 
masalah Yayasan ini banyak dibicarakan. Saya termasuk 
yang memberikan beberapa masukan, karena saya 
mempunyai pengalaman lumayan banyak tentang topik ini 
di PGI, dan saya berharap agar GMI dapat menyesuaikan 
diri dengan tuntutan UU Yayasan itu, tanpa menimbulkan 
masalah internal dalam GMI. 
          Ketentuan yang paling banyak dipersoalkan dalam 
UU Yayasan ini adalah mengenai status Pembina, salah 
satu organ dari tiga organ Yayasan (Pembina, Pengawas, 
Pengurus), yang diatur dalam UU Yayasan itu. Masalahnya 
ialah, bahwa organ Pembina Yayasan oleh UU digariskan 
tidak berperiode, sedangkan organ pengawas dan pengurus 
ditentukan sebagai berperiode, yang diangkat dan 
diberhentikan Pembina setiap lima tahun, dan seseorang 
bisa diangkat menjadi anggota pengurus terbatas hanya 
dua periode. Sedangkan anggota organ Pembina, menurut 
UU itu tidak berperiode, dan hanya bisa diganti bila yang 
bersangkutan mengundurkan diri, meninggal dunia atau 
terkena hukuman pidana.  
          Karena organ Pembina tidak berperiode, sedangkan 
kekuasaan tertinggi dalam Yayasan ada di tangan Pembina, 
seperti mengangkat Pengurus dan Pengawas, maka Gereja-
gereja atau organisasi keagamaan lainnya, yang mendirikan 
Yayasan itu mengalami berbagai kesulitan. Kesulitannya 
ialah, bahwa dengan ketentuan tentang Pembina yang tidak 
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berperiode itu, Gereja dan atau Pimpinan Gereja tidak bisa 
secara bebas mencampuri urusan Yayasan itu. Gereja atau 
lembaga keagamaan yang sebelumnya punya wewenang 
penuh untuk mengangkat perangkat kepengurusan 
Yayasan (model lama), maka setelah pemberlakuan UU 
Yayasan yang baru, wewenang seperti itu menjadi tidak 
otomatis lagi. 
          Misalnya, dalam GMI, yang mendirikan Yayasan baik 
di tingkat lokal, maupun di tingkat Wilayah adalah GMI, 
untuk maksud memajukan pelayanan dalam bidang 
pendididkan, kesehatan dll. Kalau tidak ada pengaturan 
internal tentang anggota Pembina, maka anggota Pembina 
yang diangkat pada permulaan pendirian Yayasan – 
menurut UU Yayasan baru – itu, bisa saja menjadi anggota 
Pembina seumur hidup, kecuali yang bersangkutan 
mengundurkan diri secara rela, atau meninggal dunia atau 
terkena hukuman pidana. Padahal, sejak semula, lahirnya 
lembaga-lembaga pendidikan (mulai STK sampai 
Universitas) dalam lingkungan GMI adalah sebagai sarana 
pelayanan gerejawi, yang secara teknis dikelola oleh GMI. 
Pertanyaannya, apakah Yayasan-Yayasan yang ada dalam 
lingkungan GMI sekarang ini – baik pada tingkat lokal, 
maupun tingkat Wilayah -- sudah membuat aturan internal, 
melalui Anggaran Rumah Tangga, atau ketentuan lain yang 
mengikat secara moral dan spiritual (tidak mengikat secara 
hukum negara), untuk mencegah agar tidak terjadi konflik 
internal di kemudian hari? Kalau tidak ada aturan internal 
seperti itu, maka jangan menyesal, kalau di kemudian hari 
akan muncul  konflik, yang bisa tumpah ke ranah hukum.  
         Tidak sedikit Gereja dan lembaga keagamaan di 
Indonesia (termasuk PGI) menghadapi masalah berkaitan 
dengan penyesuaian diri dengan UU Yayasan yang baru 
itu. Pada umumnya Gereja yang kepemimpinannya sudah 
mapan dan rapi, mereka semenjak awal sudah 
mengantisispasi adanya potensi persoalan dalam ketentuan 
terhadap Pembina menurut UU Yayayan.  
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          Sebagaimana disebutkan tadi,  organ Pembina 
Yayasan yang tidak berperiode (menurut UU Yayasan) dan 
pemegang kekuasaan tertinggi (seakan-akan sebagai 
pemilik), maka ketentuan-ketentuan yang tidak bisa 
dicantumkan dalam AD Yayasan, seperti misalnya “jabatan 
ex-officio”, bisa diatur dalam ART Yayasan. Kalau di ART 
tidak bisa di atur, bisa dibuat ketentuan di luar ART seperti 
dalam surta pernyataan yang diakte notariskan.  Memang 
AD lebih tinggi dari ART dan atau aturan internal lain 
sekalipun diaktekan. Tetapi untuk mencermati UU Yayasan 
itu, mau tidak mau Gereja harus bijak dan berhikmat, kalau 
tidak mau meninggalkan “bom waktu”. Banyak contoh 
kasus di Indonesia ini. Yang penting adalah pengaturan 
internal agar Pembina tidak  menjadi akar persoalan di 
kemudian hari, karena UU Yayasan itu berpotensi 
menjadikan Pembina itu “dondon pate” (Batak) atau  
jabatan tanpa batas waktu, bahkan bisa diturunkan kepada 
anak.  
          Saya mengalami dan menyaksikan,  berbagai contoh 
kasus di berbagai gereja anggota PGI, bagaimana UU 
Yayasan (yang kontroversial) ini sangat berpotensi 
menimbulkan konflik internal dalam Gereja dan atau 
lembaga Gereja. Apabila  tidak ada ketentuan pembatasan 
terhadap Pembina, cepat atau lambat akan timbul masalah. 
Karena menurut UU yayasan ini, Pembina bisa berjalan 
sendiri tanpa pengawasan Gereja atau Pimpinan Gereja. 
Justru di sinilah terletak persoalan UU Yayasan yang baru 
itu.           
          Di PGI misalnya,  Yayasan Tanggul Bencana (YTB) 
akhirnya  keluar dari PGI karena Pembinanya tidak loyal, 
dan setiap sidang MPL PGI masalah YTB selalu menjadi 
bahan berdebatan yang menciptakan pro-kontra sampai 
akhirnya dinyatakan YTB dikeluarkan dari wadah PGI. 
Sekarang keberadaan Yayasan Tanggul Bencana ini menjadi 
kurang jelas, karena “trust” donor dalam dan luar negeri 
lama-lama menjadi hilang. Kasus lain di PGI adalah 
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Yayasan Komunikasi Massa (Yakoma PGI) yang 
merupakan Yayasan milik PGI yang melayani di berbagai 
bidang seperti mengisi program TVRI. Sesudah UU 
Yayasan yang baru ini keluar, terpaksa kami (PGI) 
bubarkan  Yakoma sebagai entitas Yayasan, dan diubah 
menjadi Yakoma (baru) sebagai singkatan dari “Pelayanan 
Komunikasi Masa”, yang tidak lagi berbentuk Yayasan.  
          Di Gereja Masehi Injili Minahasa, masalah Yayasan 
Universitas Kristen Indonesia Tomohon (UKIT) yang 
awalnya adalah bentukan dan milik GMIM, harus pecah 
dua  juga karena dampak negative UU Yayasan ini juga. 
 Hingga sekarang GMIM dan UKIT itu masih dalam 
kondisi konflik, sudah lebih 10 tahun.  
          Maka, kalau ada Yayasan dalam naungan Gereja, 
yang tidak membuat pengaturan internal tentang Pembina, 
sebaik apapun anggota Pembina itu sekarang ini, tetapi satu 
saat akan menimbulkan masalah. Manusia selalu 
mempunyai keterbatasan, dan ia bukanlah malaykat. Maka 
jalan keluar satu-satunya adalah membuat aturan internal, 
yang merupakan ikatan moral dan spiritual, bahwa 
Yayasan ini adalah milik Tuhan yang dipercayakan kepada 
orang percaya melalui Gereja (termasuk GMI) sebagai 
penatalayan-Nya. Tanpa aturan seperti itu, cepat atau 
lambat, akan menjadi masalah, menjadi sengketa dan 
menjadi perkara, dan bisa memecah Gereja.  
          Sebagai contoh, dalam Anggaran Rumah Tangga 
(ART) Yayasan Kesehatan PGI Cikini (YKPGI-Cikini), 
Jakarta, terdapat ketentuan sbb: “Masa jabatan anggota 
Pembina dari MPH PGI berakhir bersamaan dengan berakhirnya 
masa jabatan yang bersangkutan di MPH PGI dan digantikan 
oleh orang yang ditetapkan MPH PGI” (Pasal 11 ayat 7). 
Sedangkan dalam ketentuan sebelumnya ditegaskan 
bahwa: “Pembina dipilih dari antara calon-calon yang diajukan 
oleh MPH PGI dan ditetapkan oleh Pembina dengan 
memperhatikan kesinambungan pelayanan ketiga organ.” (Pasal 
11 ayat 2). Artinya, ART itu mengatur bahwa pergantian 
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anggota Pembina dilakukan tidak secara serentak, tetapi 
bertahap sesuai dengan periodisasi dan ketentuan umur 
yang sudah diatur dalam ART itu.  Dengan ketentuan itu, 
maka siklus pergantian ketiga organ Yayasan Kesehatan 
PGI Cikini dapat berjalan dengan mulus.  
          Contoh kedua adalah HKBP, yang mempunyai 
banyak lembaga pendidikan, termasuk Univ. HKBP 
Nommensen. Khusus untuk Yayasan Universitas HKBP 
Nommensen, HKBP membuat aturan internal mereka, 
bahwa Pembina adalah Pimpinan HKBP yakni  Ephorus, 
Sekjen dan tiga orang Kepala Departmen (Marturia, 
Koinonia dan Diakonia). Setiap pergantian Pimpinan HKBP 
maka pergantian Pembina Yayasan Univ. HKBP 
Nommense segera dilakukan. Contoh, tahun yang lalu, ada 
pergantian Pimpinan HKBP dari Ephorus Pdt. Bonar 
Napitupulu, kepada Ephorus baru, Pdt. W.T.P. Simarmata. 
Segera setelah serah-terima Ephorus dilakukan, maka 
serah-terima organ Pembina Yayasan Univ, HKBP 
Nommensen juga dilakukan sesuai aturan internal mereka. 
          Demikian sedikit penjelasan saya tentang topik 
Yayasan, yang agak serius diperbincangkan dalam diskusi 
milis GMI beberapa waktu yang lalu. Harapan dan doa 
kita, GMI semakin dipakai Tuhan menjadi garam dan 
terang dunia di negeri tercinta Republik Indonesia.  
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MENGAPA YANG TAK JUJUR ITU MUJUR DAN ORANG 
LURUS KURUS? 

(Mazmur 73) 
Mazmur ini adalah Mazmur unek-unek. Pemazmur 

mengeluarkan segala isi “isi perut” dan mengeluhkannya 

kepada Tuhan yang dia sembah. Inti masalah yang 

pemazmur persoalakn dengan Tuhan ialah pertanyaan: 

Mengapa orang baik menderita sedangkan orang jahat 

makmur? “Why do bad things happen to good people? Why do 

good things happen to bad people?” Padahal hukum Tuhan 

berkata: “Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan, 

Allahmu, dan melakukan dengan setia segala perintahNya... maka 

Tuhan Allah akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di 

bumi... Diberkatilah engkau di kota, dan diberkatilah engkau di 

ladang.” (Ulangan 28: 1-3). Dan kepada orang yang jahat 

diberikan kutuk: “Tetapi jika engkau tidak mendengar suara 

Tuhan, Allahmu.... terkutuklah engkau di kota dan terkutuklah 

engkau di ladang. (Ulangan 28: 15-16).   

         Tetapi dalam kenyataan hidup sehari-hari pemazmur 

melihat bahwa hukum Tuhan ini seolah-seolah tidak 

berjalan. Pemazmur ini menyaksikan bahwa dalam 

kenyataannya sering terjadi justru hidup orang fasik itu 

lebih mewah, lebih bersinar dan lebih makmur, paling 

sedikit dilihat dari kacamata duniawi dan materi ketimbang 

orang benar. Karena itu pemazmur bergumul dan cemburu 

melihat “kemujuran orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada 

mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka; mereka tidak mengalami 

kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang 

lain. ..... mereka menambah harta benda dan senang selamanya! 

(ayat 3-12). Memang sepintas lalu kita dapat mengerti kalau 

orang fasik yang kaya itu bisa sehat walafiat. Mereka punya 

banyak uang yang dapat membayar doket dan rumah sakit 
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mahal. Mereka check-up setiap bulan ke Penang dan ke 

Beijing. Orang biasa-biasa memang hanya bisa berobat ke 

Puskesmas atau Rumah Sakit Umum dengan menggunakan 

kartu “miskin”. Pemazmur hampir frustrasi dan ingin 

meninggalkan imannya, “Sia-sia sama sekali aku 

mempertahankan hati yang bersih, dan membasuh tanganku, 

tanda tak bersalah.” (ayat 13). Mengapa capek-capek 

mengikut Yesus, memikul salib, menyangkal diri dan 

membersihkan diri dari dosa. Mengapa tidak hidup seperti 

orang fasik itu saja, yang ternyata kaya, sukses, dan 

berjaya? Itulah pergumulan dan keluhan nabi-nabi dan 

hamba-hamba Tuhan, termasuk kita yang hidup di 

Indonesia yang ekonominya sedang bertumbuh, tetapi 

dicuri oleh koruptor-koruptor yang licik, penipu, dan 

pembual-pembual yang tidak tahu malu.  

         Nabi Yeremia pun pernah mengeluh kepada Tuhan: 

“Mengapakah mujur hidup orang-orang fasik, sentosa semua 

orang yang berlaku tidak setia? Engkau membuat mereka 

tumbuh, dan mereka pun juga berakar, mereka tumbuh subur dan 

menghasilkan buah juga.” (Yeremia 12:1-2) Keluhan yang 

sama diungkapkan Ayub: “Mengapa orang fasik tetap hidup, 

menjadi tua, bahkan bertambah-tambah kuat…”  (Ayub 21: 4) 

Habakuk juga mengeluh, “Berapa lama lagi, Tuhan, aku 

berteriak, tetapi tidak Kaudengar, aku berseru kepada-Mu: 

“Penindasan!” tetapi tidak Kautolong? Mengapa Engkau 

memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang 

kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku; 

perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum 

kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan, sebab 

orang fasik mengepung orang benar; itulah sebabnya keadilan 

muncul terbalik.” (Habakuk 1:2-4) Hamba-hamba Tuhan ini 

percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang adil. Tetapi 
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mereka bergumul, di manakah keadilan Tuhan, kalau orang 

fasik, orang jahat, penipu, koruptor, manipulator dan 

pejabat-pejabat yang merangkap sebagai penjahat-penjahat 

kelihatannya hidup makmur dan mujur, sedangkan orang 

yang lurus-lurus hidupnya kok kurus-kurus? Saya pun 

sering bergumul: mengapa Tuhan membiarkan GerejaNya 

dieksploitasi oleh oknum-oknum (pendeta dan warga) yang 

haus kuasa, uang dan kehormatan, dan tega-teganya 

menggunakan uang (money politics) ketika ada pemilihan 

pemimpin Gereja? Hal ini sering terjadi di Sumatera Utara.  

          Seyukurlah, ternyata pemazmur sendiri akhirnya 

dapat menemukan jawaban pertanyaan yang rumit ini. 

Jawaban atas pergumulannya ini ditemukan justru di 

dalam Bait Allah. Pemazmur berkata: “Tetapi ketika aku 

bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di 

mataku, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan 

memperhatikan kesudahan mereka” (ayat 16-17). Pemazmur 

menemukan jawaban ketika dia masuk ke dalam Bait Allah, 

beribadah dan menempatkan Tuhan sebagai pusat 

hidupnya. Pemazmur yang sebelumnya melihat dirinya 

sebagai pusat (center), ternyata jatuh ke dalam perangkap 

kecemburuan, iri hati dan ketegangan batin. Tetapi ketika 

Pemazmur menjadikan Tuhan menjadi pusat dia mampu 

melihat segalanya dengan perspektif (kacamata) Tuhan. 

Ketika segalanya kita lihat dengan kacamata Firman Tuhan 

(Alkitab), maka kita akan jauh dari sifat-sifat negatif seperti 

cemburu, curiga, marah dan menghakimi. Ketika Tuhan 

menjadi pusat hidup kita, maka kita akan mengerti 

mengapa orang jahat mujur, dan mengapa orang baik 

menderita. Yang pasti Tuhan adalah perancang segala 

sesuatu yang tidak mungkin kita mengerti. Benarlah apa 



                          208 
 

yang dikatakan Yesaya 55: 8-9, “Sebab rancangan-Ku 

bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalan-Ku, 

demikianlah Firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, 

demikianlah tingginya jalan-Ku dari jalanmu dan rancangan-Ku 

dari rancanganmu.”  

          Hidup ini memang penuh dengan rahasia (misteri) 

yang tidak selamanya bisa terjawab. Tetapi yang pasti di 

dunia ini hanya ada dua jenis manusia, menurut kacamata 

Tuhan. Pertama,  orang fasik, yaitu mereka yang: tidak 

mengindahkan perintah Tuhan, berkelakuan buruk, jahat, 

sesat, maksiat, licik dan korup. Kedua, orang benar yaitu 

mereka yang hidup jujur, benar, tidak berat sebelah, adil, 

dapat dipercaya, tidak bohong, lurus (walau harus menjadi 

kurus). Tetapi tidak mudah membedakan siapa orang benar 

dan siapa orang fasik. Yesus pernah membuat 

perumpamaan tentang lalang dan gandum. Tidak mudah 

membedakan mana gandum dan mana lalang, terutama 

ketika keduanya masih muda. Demikian juga tidak mudah 

membedakan mana (siapa) orang fasik, mana (siapa) orang 

benar, karena sama-sama berada dalam dunia yang sama 

dan dalam konteks masyarakat yang sama pula. Sama 

seperti Tuhan membiarkan lalang dan gandum tumbuh 

bersama-sama, demikian juga Tuhan membiarkan orang 

fasik dan orang benar hidup bersama-sama dan 

berdampingan. Tuhan tidak langsung menghukum dan 

mematikan orang fasik dan memahkotai orang benar.  

Keduanya sama-sama “dipelihara” Tuhan, diberi makan, di 

beri mata hari, di beri udara dll. Tuhan itu adalah Tuhan 

yang sabar. “Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang 

sabar dan berlimpah kasih setia” (Parasiroha jala pardenggan 

basa do Djahowa, lambat tarrimas jala parasi roha godang.”)  
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         Pada ayat-ayat 18-28, pemazmur menemukan jawaban 

pertanyaan dan pergumulannya itu. Dia mengatakan, 

“Sesungguhnya di tempat-tempat licin Kautaruh mereka, 

Kaujatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka 

dalam sekejab mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatan! Seperti 

mimpi pada waktu terbangun, ya Tuhan, pada waktu terjaga, 

rupanya mereka Kaupandang hina.” Pemazmur akhirnya 

yakin benar bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang adil. 

Hanya, waktu Tuhan dengan waktu manusia sangat 

berbeda, pikiran Tuhan dengan pikiran manusia seperti 

langit dan bumi. Jalan Tuhan bukanlah jalan manusia. 

Inilah jawabnya, “Apabila orang-orang fasik bertunas seperti 

tumbuh-tumbuhan, dan orang-orang yang melakukan kejahatan 

berkembang, ialah supaya mereka dipunahkan untuk selama-

lamanya.” (Mazmur 92:8) Tuhan sepertinya (seolah-olah) 

membiarkan orang orang jahat itu berkembang, padahal 

tidak. Maksud Tuhan adalah memberikan “waktu”, 

dispensasi, saat anugerah, kairos, kepada orang-orang fasik 

untuk “bertobat” dan kembali ke jalan yang benar. Sebab 

Tuhan itu sangat membenci dosa, tetapi Tuhan yang sama 

sangat mengasihi orang berdosa. (Kita mungkin membenci 

dosa, sekaligus membenci orangnya). Tuhan itu mau 

supaya orang jahat itu berbalik dan kembali ke jalan yang 

benar. Tetapi, kalau toh orang jahat tetap menolak “kasih 

karunia” yang diberikan melalui Yesus Kristus, yang lahir 

di Betlehem, maka mereka akan binasa (Yohanes 3:16). 

Banyak contoh dalam sejarah untuk membuktikan 

kebenaran pernyataan ini. Pemimpin-pemimpin yang 

berpuluh tahun dalam tahta dan singgasana, merasa diri 

paling benar dan orang lain salah, pemberontak, “setan 

gundul”, tetapi ternyata kebenaran akhirnya menang (In the 
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end truth wins). Akhirnya mereka mereka tergelincir, jatuh 

dan hancur. Mulai dari Markos, Suharto, Mubarak, Kadafi, 

Assad, dll.  

          Pemazmur tiba pada kesimpulan bahwa kendati dia 

sempat bergumul tentang keadilan Tuhan, kendati dia 

cemburu meluhat kemujuran orang fasik, akhirnya dia 

mengaku: “Tetapi aku tetap didekatmu; Engkau memegang 

tangan kananku. Dengan nasihat-Mu Engkau menuntun aku, 

dan kemudian Engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. 

Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan 

bagianku tetaplah Allah selamanya.” (ayat 23-26) Kesimpulan 

pemazmur ini sama dengan pernyataan Daud dalam 

Mazmur 23, “Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. 

Dia membaringka aku di padang yang berumput hijau, Ia 

membimbing aku ke air yang tenang; Ia menyegarkan jiwaku. Ia 

menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namaNya. 

Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelamanm aku tidak takut 

bahaya, sebab engkau besertaku; gada-Mu dan tongkat-Mu itulah 

yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku, di 

hadapan lawanku; Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak; 

pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan 

mengikuti aku seumur hidupku; dan aku akan tinggal dalam 

rumah Tuhan sepanjang masa.” Akhirnya pemazmur itu 

mengimani bahwa hidup yang paling indah itu adalah 

hidup bersama Tuhan, dekat dengan Tuhan, berpegang 

pada Firman Tuhan, percaya kepada kuasa Tuhan, maka 

akhirnya adalah kita diangkat ke dalam kemuliaan Tuhan.  

A m e n .- 
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MENYELAMATKAN GMI DARI 

PERPECAHAN 

Pdt. Dr. Richard Daulay, MA 

Mengapa Pdt. Dr. Richard Daulay terlibat aktif 
dalam rangka rekonsliasi GMI pada saat 
sekarang ini? Apakah dia mempunyai agenda 
tersembunyi menjelang Konferensi Agung GMI 
pada Oktober 2013 nanti? Kedua pertanyaan di 
atas sering disampaikan kepada saya, baik 
langsung maupun tidak langsung. Saya 
mengerti kenapa pertanyaan-pertanyaan itu 
muncul di kalangan warga dan pendeta GMI. 
Wajar-wajar dan sah-sah saja bila ada orang 
menduga-duga dan menebak nebak. Tetapi 
bukan tidak mungkin banyak orang salah duga 
dan salah tebak, termasuk dalam hal mengapa 
di tahun 2013 ini saya sangat aktif mendorong 
proses rekonsiliasi GMI, antara GMI Wilayah I 
dengan “KonferensiTahunan Wilayah 
Sementara” (KTWS), termasuk antarajemaat 
GMI Gloria MT Haryono 38 dengan jemaat 
GMI Gloria MerakJingga.  

Sejujurnya, bahwa yang 
memicusayabangkitdanberkerakcepatdalam“m
endorong” 
(bukanmenggagasataumenginisiasi)rekonsiliasi 
GMI ialahsebuah SMS yang masukke HP 
saya,sekitarbulanFebruari2013.Bunyi SMS 
itukira-kirasbb: “Pak Daulay yang terhormat! 
ApakahbapakmembiarkanGerejakitainipecah
?Beberapaharilaluadapertemuanpendeta-
pendetadanwarga KTWS di GMI 
MerakJingga, Medan, 
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untukmembicarakanrencana KTWS 
membentuksinodebaru, yang 

akandidaftarkankeDepartemen Agama. 
Tolonglah“amang” berbuatsesuatu agar 
rencanamembentukgerejabaruitudapatdicega
h”. Awalnya, orang yang mengirim SMS 
ituadalah anonym, tetapibeberapawaktu yang 
laluyang 
bersangkutansudahmengakukepadasaya, 
tetapibelumwaktunyasayaungkapsiapanamape
ndetaitu. 

Sebagaipendeta GMI, membaca SMS 
ituhatisayasedih, goncangdankecewaberat, 
dansayaberdoamemintahikmatTuhantentangap
a yang 
harussayalakukanuntukmencegahperpecahan 
GMI.Segerasayamengubungibeberapapendeta 
di kalanganKTWS dan di kalangan GMI 
Wilayah I (Sumatera 
Utara),untukmengkonfirmasikebenaranberitad
alam SMS itu.Ternyatabenar,rencanaKTWS 
memisahkandiridari GMI 
itusudahhampirmatang, 
karenasudahdiwacanakansejakakhirtahun 
2012.Bahkan, seorangpejabatKementerian 
Agama (DirjenBimas Kristen) dari 
Jakarta,sudahsempatmengadakanpertemuande
nganpihak KTWS di 
Medan,untukmendiskusikankemungkinandan
proses pembentukanGereja (Sinode) baruitu. 
Hatisayasemakintergerakuntukbertindakcepatb
agaimanamencegahterjadinyaperpecahan GMI 
yang sangatsayacintaiini. 
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SelamabulanFebruari-Maret 
2013,secaramaratonsayamengadakanpercakapa
ntelepondenganberbagaipihak di 
KTWS,untukmempengaruhimerekasupayatida
kmeneruskanrencanamerekakeluardari GMI.  
Sayamenegaskan,baikkepadapimpinan 
KTWS,maupunkepadasejumlahpendeta di 
KTWSbahwaopsimembentukgerejabaruituharu
sdihentikan, 
karenaperpecahangerejaadalahsebuahtragediba
hkanperbuatandosa.Sayateringatakanungkapan
doaTuhanYesus 
“Supayamerekasemuamenjadisatu….supayaduniape
rcayabahwaEngkaulah yangmengutusAku” 
(Yohanes 17:21). Artinya, 
kalauGerejaTuhantidakbersatu, tetapitepecah-
belah, makamisiGerejatidakadaguna, 
karenaduniatidakakanpercaya. 
SayajugateringatucapanbapakGerejaYohanesKr
isostomus yang berbunyi: “Nothing anger God so 
much, as the division of the 
Church”(Tuhansangatmarahterhadapperpecaha
nGereja). 
SebagaiseorangteologdalambidangSejarahGerej
a, 
sayatahupersisdampaknegatifdarisetiapperpeca
hanGerejasepanjangsejarah.Dan, 
sebagaiseoranginsangerakanoikumeneyang 
selaluberjuanguntukmewujudkankeesaanGerej
a,sayatidakrelamelihat GMI pecah. 

Dengancepatsayabergerakdanberkomunikaside
nganpejabat-pejabatDirjenBimas Kristen di 
Jakartambaikmelaluiteleponmaupunpercakapa
n “face to face”.Tanggal 13 Maret 2013, 
sayabertemudenganPdt. Edison Pasaribu 
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(seorangDirektur di Kemenag) yang 
sudahsempatmengadakanpertemuandi Medan 
denganpihak KTWS, dantanggal 19 Maret 2013, 
sayabertemudenganDirjenBimas Kristen, Dr. 
Saur Hasugian,masing-masing di Jakarta. Dari 
keduapejabatinisayamendapatketerangan, 
bahwapadasuatuhari di akhirtahun 2012, pihak 
GMI Wilayah I datangmenghadapDirjenBimas 
Kristen di 
Jakarta,untukmenanyakanapakahadakemungki
nanwarga GMI yang ada di KTWS 
didaftarkanmenjadisebuahgereja (Sinode) 
baru.MenurutpakDirjen, 
beliaumemberikanjawabkepadadelegasi GMI 
itu: “KalauadakeputusanKonferensiAgung 
GMI tentanghalitu, bisasajadipertimbangkan.”  

KepadakeduapejabatKementerian Agama ini – 
yang 
kebetulankeduanyaadalahsahabatsayadanpern
ahjugamahasiswasaya– sayamemohon agar 
merekatidakmelanjutkan proses pendaftaran 
KTWS menjadigerejabaru. 
Sayaberjanjikepadamereka,bahwasayaakanber
upayamendorongrekonsiliasi yang 
sudahdansedangberjalan, 
supayaperpecahanitutidakterjadidalamtubuh 
GMI. Kesansaya – semogasayatidaksalah --
merekaberduamendukungrencanasayauntukm
endorongrekonsilasi GMI. 

DalambulanMaret 2013, dua kali sayaterbangke 
Medan,menghadap Bishop DarwisManurung 
(tanggal 5 Maretdan 27Maret 2013) – 
bukandenganbiaya GMI --
untukmenyampaikanharapandanpermintaan,  
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supayabeliauberusahakerasuntukmewujudkanr
ekonsiliasidalam GMI, yang 
memangsudahsempatberproses, 
tetapikemudianmengalamistagnasi.Sayajugaber
ulang kali berbicaradenganPdt. Fajar Lim di 
Medan,danmenekankankepadabelauuntuktida
kpernahberpikirkeluardari GMI, 
ataumendirikangereja (Sinode) baru. 
Sayajugaberbicara– langsungdan via telepon -- 
dengan Ibrahim Siddik, Pdt. Fernando Sibarani, 
Pdt. Paulus Subyanto, Pdt. Robert Sihombing 
dll, 
untukmeyakinkanmerekabahwaopsiperpecaha
ntidaksesuaidengankebenaranFirmanTuhan, 
sambilmenegaskanbahwakitaharusberupayaker
asmenciptakandamaidanrekonsiliasi.  

Pendekcerita, denganpendekatan-pendekatan 
yang 
sayalakukan,baikkepadapejabatKementerian 
Agama, maupunpimpinan GMI Wilayah I 
danpimpinan KTWS, maka “ancaman” 
perpecahandalam GMI dapatdicegah.Akhirnya, 
timdamai(masing-masingberanggota lima 
orang) yang 
sudahdibentukkeduabelahpihak(GMI Wilayah 
I dan KTWS) sejakbeberapatahunsebelumnya, 
kembalimelakukantugasnyauntukmencarijalan
keluardarikonflik yang 
sudahhampirdelapantahun (2006-2013)itu. 
Akhirnya, 
menjelangKonferensiTahunanbulanJuni 2013, 
timdamaiitumenyepakatisebuah nota 
perdamaian, yang kemudiandiadopsi Bishop 
DarwisManurungmenjadibagiandariisi 
“Episcopal Address”-nyapadaKontaitu. 



                          216 
 

Setelahmelaluidiskusi yang cukupmendalam, 
akhirnyalahirlahkeputusanKonta Wilayah I, 
bulanJuni 2013, yang 
isinyaadalahmerekonsiliasikan KTWS dengan 
GMI Wilayah I, denganserangkaian proses 
yang 
akandilakukantermasukpengesahankomitmenr
ekonsiliasiitupadaKonferensiAgung GMI 
bulanOktober 2013. SambilmenungguKonag, 
sebuahtimrekonsiliasi (sayaadalahanggota) 
bentukanKonta Wilayah I 
akanterusbekerjauntukmenyesesaikan “konflik-
konflik” lokal di sejumlahjemaat GMI, 
terutamakonflikantarajemaat GMI Gloria MT 
Haryonodenganjemaat GMI Gloria 
“MerakJingga”, yang 
masihterusberprosessampaisekarang.  

Marilahkitadoakan agar KonferensiAgung GMI 
nantimerupakanKonferenasiAgungRekonsiliasi 
GMI.SemogaTuhanmemberkatiGerejaNya. 
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KESEPAKATAN BERSAMA GMI WILAYAH 

I DENGAN GMI KTWS 

 

Atas dasar cinta kasih Tuhan Yesus dan 

didorong oleh rasa cinta damai, dan demi 

kebaikan dan kemajuan Gereja Methodist 

Indonesia serta menindaklanjuti Perjanjian 

Perdamaian yang dituangkan dalam Akta 

Perjanjian Perdamaian no 20 yang dibuat 

dihadapan Pauline Sinaga, SII, Notaris di 

Medan tanggal 15 Juli 2008 (terlampir), yang 

telah dikuatkan oleh Putusan Mahkamah 

Agung RI nomor : 759 K/PDT/2008 

(terlampir), serta mengingat Episcopal Address 

Pimpinan Gereja Methodist Indonesia Wilayah-

1 Bishop Darwis Manurung, S.Th, M.Psi pada 

Konperensi Tahunan ke 65/XL/2010 

(terlampir), Episcopal Address Pimpinan 

Gereja Methodist Indonesia Wilayah-I Bishop 

Darwis Manurung, S.Th, M.Psi pada 

Konperensi Tahunan ke 67/XLII/2012 

(terlampir), dan Pernyataan bersama Pimpinan 

Gereja Methodist Indonesia Konperensi 

Tahunan Wilayah-I dan Gereja Methodist 

Indonesia Konperensi Tahunan Wilayah 

Sementara tanggal 30 Agustus 2010 (terlampir), 

serta sudah semakin diteguhkan lewat 

pertemuan WCMC (World of Chinese 

Methodist Churches) dengan penandatangan 

surat kesepakatan pada tanggal 24 Juni 2012 
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(terlampir), maka pada hari ini, Senin tanggal 3 

Juni 2013 bertempat di Medan, kami sepaham 

dan sepakat untuk membuat ketentuan 

ketentuan sebagai berikut : 

 

1. Sebagai wujud rekonsiliasi antara GMI 
Wil.I dan Konperensi Tahunan Wilayah 
Sementara (KTWS), maka akan 
dibentuk satu Wilayah Konferensi 
Tahunan yang baru, yang disebut 
Konferensi Tahunan Sementara dimana 
wilayah yang baru tersebut adalah 
daerah pelayanan yang tadinya 
menamakan diri KTWS. Pada dasarnya 
anggota KTWS tersebut adalah semua 
gereja dan lembaga yang sudah 
bergabung dari awal sampai sekarang. 

 

2. Pihak GMI Wilayah-I melalui 3 distrik 
dari GMI Wilayah I pada Konta yang 
akan datang (2013), mengusulkan GMI 
Konferensi Tahunan Wilayah 
Sementara (KTWS) disahkan pada 
Konag tahun 2013, menjadi/sebagai 
Konferensi Tahunan Sementara. 
Dengan demikian Konta Sementara 
tunduk kepada Disiplin GMI (juncto 
Disiplin GMI 2009, pasal 82 ayat 2, 
point 1 dan 5, hal. 90). 

 

3. Sehubungan dengan point 1 di atas, 
setelah mendapat persetujuan dari 
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KONAG GMI 2013, maka GMI Wilayah 
I pada Konta yang akan datang ditahun 
2014 akan mencabut keputusan 
KONTA GMI tahu 2006 mengenai 
status kependetaan dari para Pendeta 
yang bergabung dalam Konferensi 
Tahunan Wilayah Sementara dan 
merehabilitasi status tersebut untuk 
kembali diakui sebagai Pendeta Gereja 
Methodist Indonesia, sesuai dengan 
data kependetaan KTWS tahun 2013. 

 

4. Konperensi Tahunan Sementara 
tersebut pada periode 2013-2017 
dipimpin oleh seorang Pimpinan 
Wilayah dan periode ini adalah periode 
persiapan menuju Konperensi Tahunan 
Penuh pada tahun 2017. Apabila pada 
Konag GMI 2017, Konperensi Tahunan 
Sementara tersebut, sudah layak 
menjadi KONTA Penuh, maka akan 
dilakukan penilihan Bishop untuk 
KONTA penuh, Berkenaan dengan hal 
tersebut,maka pada KONAG 2017, 
Konta Sementara tersebut, diijjinkan 
untuk mengutus delegasi ke KONAG 
sesuai dengan Disiplin GMI. 

 

5. Pemilihan Pimpinan Wilayah 
dilaksanakan oleh Konferensi Tahunan 
Sementara sendiri pada Konta setelah 
Konag 2013, dengan nama Jabatan 
Pimpinan Wilayah GMI KONTA 
Sementara.  
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6. Selama berstatus sebagai Konperensi 
Tahunan Sementara, maka Bishop GMI 
Wilayah I    adalah pelaksana tugas-
tuga kebishopan pada Konperensi 
Tahunan Sementara tersebut.  
                              

7. Gereja/Lembaga yang masih terkait 
masalah hukum atau masih bermasalah 
sampai saat ini segera diselesaikan 
sesuai porsi masing-masing dibawah 
pimpinan dan koordinasi Pimpinan 
GMI Wilayah I dan Pimpinan GMI 
KONTA Sementara. 

 

8. BPLPJ KTWS, sejak tahun 2013, 
memproses penerimaan Guru Injil dan 
Pendeta berdasarkan Disiplin GMI 
yang berlaku. 

 

9. Apabila dikemudian hari masih ada 
hal-hal yang perlu diperbaiki, maka 
Bishop GMI Wilayah I bersama dengan 
Pimpinan Wilayah KONTA Sementara 
akan diberi wewenang membentuk tim 
untuk menyelesaikan masalah-masalah 
yang tertinggal seperti, 
a. Proses penerimaan calon Guru Injil 

sampai kepada Penahbisan 
Pendeta yang masanya       
tidak sesuai dengan Disiplin GMI 

maka akan dibentuk Panitia 

Khusus untuk menyelaraskan 
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dengan Disiplin agar tidak 

berdampak pada delegasi peserta 

 Konag di tahun 2017. 

 b.   Menampung aspirasi jemaat-jemaat 

lokal dan lembaga 

 c.   Dan lain-lain 

Demikianlah Perjanjian Kesepakatan Bersama 

ini dibuat dalam rangkap dua dan 

ditandatangani bersama diatas materai cukup 

serta mempunyai kekuatan hukum yang sama. 
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Tanggapan I 

Penatalayanan dalam Pengajaran John Wesley 

Oleh : Pdt. Tahir Widjaja, MTh 

(artikel ini juga diterbitkan dalam bulletin 

Amos GMI KTWS) 

 

“I judge all things only by the price they shall 

gain in eternity.” — John Wesley (1703-91),  

English evangelist and founder of Methodism 

 

 Billy Graham pernah mengatakan 

bahwa ada dua tanda kebangunan rohani yang 

sejati, yang pertama adalah adanya perubahan 

hati dari yang tidak percaya menjadi percaya, 

dan tanda yang kedua adalah pertobatan hati 

itu diikuti dengan pertobatan “dompet”.   

Pernyataan Graham ini menyiratkan bahwa 

uang dan kekayaan adalah “ilah” yang sangat 

berkuasa dan mempengaruhi manusia, dan 

karena itu harus ada perubahan sikap kita 

sebagai orang percaya terhadap uang dan harta 

benda. Yesus sendiri membandingkan 

komitmen kita kepada Allah bukan dengan 

“setan” , seks, kuasa  tetapi dengan “mammon” 

(uang).  Kuasa “mammon” disejajarkan dengan 

kuasa Allah karena daya tariknya yang sangat 
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kuat dan universal mempengaruhi seluruh 

sendi kehidupan manusia.  

 Iman dan pertumbuhan iman kita 

dengan demikian akan sangat dipengaruhi oleh 

sikap kita terhadap uang dan kekayaan. 

Pertumbuhan satu gereja juga sangat 

dipengaruhi oleh sikap para pemimpin dan 

jemaatnya terhadap uang dan kekayaan.  Kita 

belajar dari contoh-contoh dalam sejarah gereja 

bahwa kebangunan rohani memang biasanya 

diikuti oleh satu kebangunan dalam memberi 

dan ini menjadi satu faktor yang mendorong 

pertumbuhan lebih lanjut  dari gerakan 

tersebut. Tetapi kita juga membaca hal 

sebaliknya bahwa ketidakbenaran dan 

kesalahan dalam pengelolaan uang adalah satu 

satu faktor utama kemerosotan dari satu 

gerakan. Beberapa waktu lalu, kita membaca di 

berita mengenai masalah kesalahan dan 

ketidakjujuran dalam pengelolaan keuangan 

gereja dalam salah satu gereja terbesar di 

Singapura telah membawa beberapa pemimpin 

gereja ke pengadilan.  Demikian juga berita 

mengenai masalah keuangan di gereja terbesar 

di Korea Selatan dan juga gereja terbesar di 

Surabaya.  Ini adalah yang terungkap dan 

diangkat ke publik, dan sebenarnya ada lebih 

banyak lagi yang tidak terungkap keluar.  

Penatalayanan adalah masalah kita bersama 

termasuk di GMI (KTWS).  
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 Dalam artikel singkat ini, kita mencoba 

melihat pengajaran dan praktek daripada John 

Wesley mengenai uang dan penatalayanan, 

kemudian kita menarik beberapa prinsip-

prinsip penting dalam penatalayanan, serta 

refleksi untuk konteks kekinian di GMI 

(KTWS). 

John Wesley sebagai Penginjil dan 

Organisator Ulung 

 Para ahli hampir semuanya sepakat 

bahwa di antara para pemimpin kebangunan 

rohani di Inggris pada abad ke-18 maka John 

Wesley adalah pemimpin yang paling menonjol 

dan berhasil dalam menata dan mengorganisir 

hasil dari kebangunan rohani  sehingga ketika 

banyak kebangunan rohani meredup ketika 

pemimpinnya meninggal dunia tetapi 

Methodisme  tetap ada dan berkembang lebih 

pesat lagi sesudah Wesley. 

 John Wesley bukan hanya 

mengkhotbahkan doktrin mengenai 

keselamatan tetapi juga mengajarkan kepada 

para orang-orang Methodist untuk menata 

hidup mereka sebagai tanda dan buah dari 

pertobatan mereka.  John Wesley 

mengkhotbahkan banyak khotbah yang 

berhubungan dengan uang dan penatalayanan 

yang baik seperti:  “Seek First the Kingdom of 

God” (1725); “The One Thing Needful” (1734);  
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“Self-Denial” (1760); “The Use of Money” 

(1760); “The Reformation of Manners” (1763); 

“The Good Steward” (1768); “The Danger of 

Riches” (1781): “The Mystery of Iniquity” 

(1783); “The Causes of the Inefficacy of 

Christianity” (1789). Dalam khotbah-

khotbahnya ini Wesley memberikan dasar-

dasar mengenai hubungan kita dengan Tuhan 

sebagai dasar penatalayanan dan sikap kita 

terhadap uang; prinsip-prinsip dalam menata 

kekayaan, bahaya-bahaya daripada  

meningkatnya kekayaan terhadap iman. 

 Hal yang kedua, adalah John Wesley 

membangun struktur yang Kontekstual, efisien 

dan efektif  baik dalam  menumbuhkan iman 

maupun dalam hal-hal praktis. Kita tahu 

bahwa sebenarnya pada awalnya pembentukan 

“class meeting” dalam Perhimpunan Methodist  

yang diusulkan oleh Kapten Foy adalah untuk 

pengumpulan persembahan untuk melunasi 

biaya gedung pertemuan Methodist, tetapi 

dalam perkembangan lebih lanjut menjadi 

sarana persekutuan dan pemuridan. 

Pembentukan society, class, band, maupun 

circuit (distrik) dan penempatan akan 

pemimpin-pemimpin untuk setiap bagian ini 

dimaksudkan bukan untuk birokrasi ataupun 

formalitas tetapi benar-benar berfungsi sebagai 

sarana untuk kemajuan misi dan pelayanan 

Methodist.  Sejak awal, Wesley sudah melihat 

pentingnya mengangkat orang-orang yang 
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berkompeten untuk mengurus masalah 

keuangan, harta benda dan ha-hal praktis 

lainnya untuk menunjang perkembangan 

Perhimpunan Methodist. Wesley mengangkat 

Steward (Bendahara/Penatalayan) di tingkat 

lokal dan “Trustee” (Penanggung Jawab secara 

hukum atas seluruh harta benda Methodist). 

Penunjukan orang-orang yang memang ahli di 

bidang keuangan ini sekaligus menciptakan 

“check and balance” dalam Perhimpunan 

Methodist. Struktur Methodisme mula-mula 

sering disebut sebagai koneksional dalam 

pengertian semua bagian terhubung satu sama 

lain dengan teratur dan terkoordinasi dengan 

baik. Integrasi atas struktur Methodist yang 

koneksional dengan Kepemimpinan yang kuat 

serta kesatuan dalam misi adalah salah satu 

faktor utama keberhasilan pengembangan 

Methodisme baik di Inggris maupun di 

Amerika. i 

 Hal yang ketiga adalah keteladanan 

yang diberikan oleh John Wesley sendiri.  John 

Wesley tidak hanya mengkhotbahkan dan 

menuliskan hal mengenai penatalayanan tetapi 

dia adalah orang yang terdepan dan konsisten 

sampai akhir hidupnya dalam menerapkan 

prinsip-prinsip mengenai penatalayanan 

Kristen.  John Wesley mempunyai prinsip “I 

judge all things only by the price they shall gain 

in eternity” (aku menilai segala sesuatu 

berdasarkan nilai yang mereka akan hasilkan 
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dalam kekekalan).  Dia hidup dalam 

kesederhanaan dan memberikan sebagian besar 

dari penghasilannya untuk pelayanan. Dia 

telah mempraktekkan kehidupan memberi di 

perkumpulan Holy Club di Oxford.  Di mana 

dikatakan bahwa ketika dia mempunyai 

penghasilan 30 pounds setahun dan dia 

memakai 28 pound dan mempersembahkan  40 

shilling atau 2 pounds. Tahun berikutnya dia 

menerima sebanyak 60 pounds, dia tetap 

mempertahankan pengeluaran sebesar 28 

pounds, dan memberikan 32 pounds. Tahun 

ketiga, dia menerima 120 pounds, dia tetap 

hidup seperti sebelumnya dengan 28 pounds 

dan memberikan untuk orang-orang miskin 92 

pounds.ii  John Wesley sebenarnya mempunyai 

penghasilan yang cukup besar dari honornya 

sebagai seorang dosen dan royalty dari 

penerbitan buku-bukunya yang sangat banyak, 

tetapi dia memberikan sebagian besar 

penghasilannya untuk pelayanan terutama 

membantu orang-orang miskin. Diperkirakan 

bahwa John Wesley memberikan 30.000 pounds 

selama hidupnya (sekitar Rp. 19 milyar uang 

sekarang).iii    John Wesley secara konsisten 

sampai akhir hidupnya mempraktekkan 

kebiasaan hidup sederhana, teratur , berdisiplin 

dan hidup sehat sehingga dia dapat melakukan 

pelayanan dan karya yang besar yang dicatat 

oleh sejarah sampai sekarang ini. 
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Beberapa Prinsip dalam Penatalayanan 

menurut John Wesley 

 

1. Manusia sebagai Pengelola-Tuhan 
Allah sebagai Pemilik 

Sikap kita terhadap uang dan 

penatalayanan tentu tidak terlepas dari 

pemahaman kita siapa Tuhan dan 

siapakah manusia, dan alam ciptaan 

Tuhan.  Dalam Alkitab jelas 

menyatakan bahwa Tuhan adalah 

pencipta, pemilik, penopang, dan 

sumber dari segala kehidupan dan 

alam semesta ini sedangkan manusia 

hanyalah ciptaan yang diberikan 

mandat untuk mengelola dan 

mengembangkan alam lingkungannya.  

Manusia adalah penatalayan atau 

pengelola yang diberikan hak dan 

tanggung jawab oleh Sang Pemilik 

sebenarnya.  Masalah status dan posisi 

antara Allah dengan manusia dan 

ciptaan lainnya adalah  hal yang 

mendasar yang harus dijalankan dan 

dosa sebenarnya yang pertama adalah 

soal kekacauaan dalam posisi dan 

relasi manusia yang ingin 

menempatkan dan menganggap 

dirinya sebagai pemilik dan pusat dari 

segala sesuatu.   
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Dalam khotbahnya “The Good 

Steward”  Wesley menguraikan bahwa 

Tuhan telah mengaruniakan begitu 

banyak hal yang berharga. Per tama, 

roh dan jiwa. Roh bersifat kekal, dan 

dibentuk menurut “moral image of 

God”. Anugerah yang begitu berharga 

ini harus dipelihara dan dijaga. 

Manusia bukanlah makhluk yang 

hanya hidup dari hal-hal materi saja. 

Kedua, Tuhan juga memberikan 

kapasitas “political image” berupa 

kecakapan, kekuatan dan  kuasa untuk 

mengelola hidup kita dan hidup dari 

alam dan makkluk lainnya. Tuhan juga 

memberikan “natural image” yaitu 

tubuh dengan segala kapasitas dan 

fungsinya. Karena itu kita perlu 

menata, menjaga agar tubuh kita tetap 

sehat.  

Wesley menutup khotbahnya ini 

dengan mengingatkan sekali lagi 

bahwa  Tuhanlah sumber dan pemberi 

dari segala sesuatu yang kita perlukan 

dalam hidup kita. Kedua, kita harus 

mengingat bahwa segala sesuatu itu 

hanyalah TITIPAN dan ada jangka 

waktunya, tidak selama-lamanya kita 

akan memiliki dan dapat menikmati 

semua itu. Ketiga, Wesley 

mengingatkan bahwa segala sesuatu 
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yang dipercayakan itu akan diminta 

pertanggungjawaban oleh Tuhan. 

Semua pengajaran ini adalah 

penjabaran dari inti pengajaran Wesley 

yaitu : Responsible Grace ( Anugerah 

yang dipertanggungjawabkan). 

 

2. Gain all You Can, Save All You Can, 
Give All You Can 
John Wesley tidaklah menolak dan anti 

terhadap materi dan kekayaan, bahkan 

gerakan Methodism diakui sebagai 

satu gerakan yang bukan hanya 

memperbaharui hal-hal rohani, tetapi 

juga gerakan yang memberikan 

sumbangsih kepada peningkatan taraf 

hidup dan ekonomi dari komunitas 

Methodist. Tetapi Wesley juga sangat 

menyadari kuasa dari uang dan 

kekayaan dalam mengerogoti iman dan 

kerohanian seseorang. Itulah sebabnya 

Wesley terus menerus mengajarkan 

tiga prinsip dalam pengelolaan uang 

yaitu:  Carilah sekuat tenaga, Simpanlah 

sebanyak mungkin, Berikanlah sebanyak-

banyaknya. Secara singkat  dapat  kita 

jelaskan: Carilah sekuat tenaga berarti 

mencari dengan benar sesuai hukum 

dan etika, mencari sekuat tenaga tetapi 

jangan sampai merusak kesehatan 
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tubuh dan pikiran kita, melukai atau 

menganggu sesama dan lingkungan. 

Save all you can,  berarti apa yang kita 

cari dan dapatkan itu jangan 

dihabiskan untuk hal-hal yang tidak 

dibutuhkan dan hanya untuk 

memuaskan keinginan mata dan 

memuaskan rasa kesombongan dan 

ingin dipuji. Jangan juga habiskan uang 

dan penghasilan kita untuk 

memuaskan keinginan yang tidak 

perlu dari anak-anak atau keluarga 

kita. (dalam hal ini Wesley 

mengajarkan bahwa walaupun uang 

atau kekayaan itu memang hasil usaha 

atau jerih payah kita, dan John Wesley 

juga mengakui memang itu secara 

hukum itu adalah hak milik pribadi 

kita tetapi dalam perspektif 

penatalayanan Kristen, semua itu 

hanyalah titipan dari Tuhan, dan harus 

kita pakai dengan bertanggungjawab). 

Yang ketiga, Give all you can, berikanlah 

sebanyaknya, di sini Wesley 

mengambil posisi yang berbeda 

dengan Adam Smith,  filsuf yang hidup 

sezaman dengannya,  yang 

mengajarkan mengenai prinsip 

ekonomi dan menyimpan untuk modal 

dan pengembangan usaha lebih lanjut. 

Wesley menegaskan prinsip 
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“memberi” sebagai prinsip Kristen. 

Wesley menyatakan bahwa sesudah 

kamu membelanjakan untuk 

kebutuhan sendiri dan keluarga yang 

menjadi tanggungjawabmu, maka 

menjadi tanggung jawab kita untuk 

memberikan selebihnya kepada orang-

orang miskin dan kepada pekerjaan 

dan pelayanan dalam memperluas 

Kerajaan Tuhan.  Menarik kita 

menyimak, bahwa Wesley bahkan 

menegaskan bahwa bagai orang 

Kristen prinsip utama dalam memberi 

bukanlah perpuluhan yang menjadi 

prinsip memberi orang Yahudi tetapi 

“semua itu adalah milik Tuhan” dan 

dipersembahkan kembali sebagai 

korban yang harum dan manis kepada 

Tuhan. iv 

 

3. Kebangunan Rohani dan 
Penatalayanan 
Di tahun-tahun akhir hidupnya, 

Wesley mengamati dan mengevaluasi 

kembali kondisi masyarakat dan juga 

gerakan Methodist. Dalam khotbah 

berjudul “Causes of the Inefficacy of 

Christianity” (1789)v, Wesley 

memberikan analisanya mengapa 

Kekristenan hanya memberikan 
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dampak yang begitu kecil kepada 

dunia? Wesley memulai dengan 

menyatakan bahwa walaupun daratan 

Eropa dikenal sebagai daerahnya 

Kristen, tetapi sebagian besar dari yang 

disebut Kristen itu adalah orang-orang 

Kristen nominal, bukan orang Kristen 

seperti yang dimaksudkan oleh kitab 

suci (scriptural Christianity). Hidup 

mereka tidak lebih baik daripada 

orang-orang yang bukan Kristen dan 

orang-orang muslim.  Di antara orang-

orang Kristen nominal ini memang ada 

orang-orang yang sudah dilahir 

barukan dalam Kristus dan 

mempunyai pemahaman yang benar 

akan doktrin keselamatan tetapi tetap 

saja mereka memberikan dampak yang 

tidak signifikan atas dunia, Wesley 

menganalisa bahwa walaupun mereka 

mempunyai pemahaman yang benar 

tetapi mereka tidak hidup dalam 

Disiplin rohani.  Wesley kemudian 

melakukan otokritik terhadap orang-

orang Methodist yang disebutnya 

mempunyai doktrin yang benar dan 

hidup dalam Disiplin tetapi sekarang 

kehilangan apa yang disebut 

penyangkalan diri (self-denial).  

Dengan bertambah makmurnya  orang-

orang Methodist, mereka masih 
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mempraktekkan gain all you can, and 

save all you can tetapi melupakan 

prinsip yang ketiga: give all you can.  

Karena itu mereka kehilangan 

pengaruh mereka untuk mengarami 

dan menerangi dunia ini,  mereka 

sekarang hidup sama dengan dunia.vi  

Dalam analisanya ini, Wesley 

mengaitkan keberhasilan dalam 

penatalayanan adalah penunjang 

utama dari keberlangsungan dan 

perkembangan dari satu gerakan atau 

gereja, tetapi  sebaliknya kegagalan dan 

kesalahan dalam penatalayanan adalah 

menjadi faktor utama kemunduran dan 

“kehancuran” dari gereja. 

 

Beberapa refleksi untuk masa kini: 

1. Perlu adanya usaha terus menerus dan 
terprogram untuk mengajarkan dan 
menerapkan prinsip-prinsip 
penatalayanan Kristen kepada setiap 
orang Methodist karena pemahaman 
yang benar akan mendorong tindakan 
dan aksi yang benar  dan konsisten.  
Penatalayan harus menjadi gaya hidup 
dari setiap orang Methodist. Ini bukan 
hanya soal persembahan atau 
perpuluhan tetapi adalah totalitas 
hidup yang diserahkan kepada Allah 
dan untuk perluasan Kerajaan Allah. 
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Semangat orang Methodist  adalah 
semangat memberi.  Kita jangan 
mendahulukan teknis mencari dan 
mengumpulkan dana, amplop 
persembahan daripada kesadaran akan 
memberi secara total kepada Tuhan. 

2. Hidup hemat, sederhana dan 
mencukupkan diri adalah gaya hidup 
orang Kristen.  Ini harus dimulai baik  
secara pribadi maupun lembaga.  
Seorang Methodist walaupun adalah 
orang yang kaya raya tetapi menurut 
Wesley harus juga hidup sederhana  
agar kaya di hadapan Tuhan. Hidup 
sederhana dan hemat akan 
menghindarkan diri kita dari jebakan 
dan godaan baik secara fisik, mental, 
maupun secara rohani. Sederhana juga 
harus menjadi ciri dari gereja dan 
jemaat Methodist, tidak patut kita 
menghambur-hamburkan uang dan 
dana untuk hal-hal yang tidak penting 
dan hanya untuk hal-hal yang tidak 
mempunyai dampak kekekalan. 
Bayangkan bahwa setiap orang 
Methodist dengan kesadaran 
menghemat lalu memberikan untuk 
pelayanan, maka tidak ada pelayanan 
dan misi yang tidak dapat dikerjakan, 
dan tidak ada lagi jemaat yang tidak 
dapat memberikan secara cukup untuk 
hamba TUhan yang melayani di jemaat 
itu. Kebangunan dalam memberi akan 
memberikan dampak yang besar dan 
menyehatkan kondisi gereja kita 
sekarang yang umumnya tergantung 



                          236 
 

kepada sekolah/lembaga sebagai 
sumber keuangan kita. 

3. Sebelum para teolog pembebasan 
mencetuskan mengenai “preferential 
option for the poor”, John Wesley dan 
orang Methodist mula-mula sudah 
menerapkan dan menjalankannya. 
Wesley menjadi orang yang terdepan 
dalam membela kaum miskin dan 
marginal baik melalui program sosial 
yang karikatif, transformatif dan 
struktural. Wesley telah melakukan 
praktek mengunjungi dan memberikan 
bantuan kepada orang-orang yang 
miskin dan membutuhkan, membuat 
buku Panduan mengenai kesehatan, 
menciptakan alat kesehatan yang 
praktis, bersuara dalam soal 
ketimpangan ekonomi dan 
perbudakan.  GMI juga harus 
mempraktekkan (bukan hanya 
mewacanakan) pelayanan karikatif, 
transformatif dan struktural ini di 
tengah-tengah masyarakat Indonesia. 
Semua pelayanan  sosial ini akan 
menjadi pelayanan sesungguhnya 
jikalau itu timbul dari kesadaran dan 
kerelaan kita memberi, bukan sekedar 
menjadi penyalur bantuan dari luar. 

4. Kalau John Wesley berusaha dan 
“sukses” dalam membangun struktur 
dan organisasi yang tepat, efisien dan 
efektif maka menjadi tanggung kita 
dalam konteks kita untuk membangun 
sistem, organisasi, peraturan, dan juga 
sumber daya manusia dan teknologi 
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yang membuat kita bergerak dan 
berfungsi lebih optimal.  Aturan-aturan 
dalam Disiplin yang sebagian besar 
adalah “jiplakan” dari Methodist 
Amerika maupun Singapura, Malaysia, 
harus ditinjau apakah sudah tepat, 
efektif dan efisien atau tidak cocok 
dengan kondisi kita, malah membuat 
kerumitan, kebingungan, dan 
birokratis.  Banyak waktu dan tenaga 
terbuang sia-sia karena kita belum 
membangun sistem baik, efisien dan 
efektif.  Agak ironi di zaman canggih 
dengan hanya perlu “satu klik” 
internet yang menghubungkan kita ke 
seluruh pelosok dunia, kita masih 
“kalah” dan “lambat” dalam soal 
statistik, pembukuan, pengiriman uang 
dan lain lain dibandingkan dengan 
zaman Wesley yang masih sangat 
mengandalkan pekerjaan manual.   

5. Sistem “check and balance” haruslah 
dibangun di tengah-tengah pelayanan 
kita. Sudah saatnya kita bergerak 
kepada pengelolaan keuangan yang 
transparan dan akuntabel. Perencanaan 
keuangan, pengawasan serta audit 
independen perlu dibiasakan sehingga 
masalah uang dan materi bisa dikelola 
dengan baik dan menjadi berkat bukan 
menjadi kutuk bagi gereja kita. Sudah 
banyak contoh gereja dan pemimpin 
gereja yang mundur, jatuh, dan hancur 
karena masalah uang.  John Wesley 
mengingatkan di akhir khotbathnya, 
“Then if you have any desire to escape 
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the damnation of hell, GIVE ALL YOU 
CAN. Otherwise, I can have no more 
hope of your salvation than for that of 
Judas Iscariot.vii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                          239 
 

Tanggapan II 

Metode Penyelesaian Masalah KTWS. 

 

1. Pendahuluan :  
 

“KTWS” merupakan prahara besar di dalam sejarah GMI 
yang mengakibatkan perpecahan dalam tubuh GMI khususnya 
GMI Wilayah I. 

 

2. Alasan lahirnya “KTWS” (sebuah analisa): 
 

Sebagai wujud perlawanan dan ketidakpuasan sekelompok 
pendeta dan warga GMI (menamakan diri Forum Pemurnian 
GMI) terhadap kepemimpinan Bishop Dr. H. Doloksaribu (1995-
1997, 1997 – 2001, 2005-2009). Ketidakpuasan tersebut bersumber 
dari masalah-masalah penempatan (appointment), masalah 
pribadi maupun masalah kekuasaan/kewenangan dan masalah 
lainnya. 
 
Sebagai wujud protes dan kekecewaan terhadap proses 
pemilihan Utusan ke Konperensi Agung pada Konperensi 
Tahunan Wilayah I GMI  tahun 2005, di mana kelompok KTWS 
banyak tidak terpilih sebagai utusan ke Konag. Muncul istilah 
“Bolpoint Merah”. 
 
Lahirnya KTWS diisi dengan  “impian” lama dari kalangan 
Chinese yang tetap menginginkan agar gereja-gereja Methodist 
berbahasa Mandarin menjadi satu Konperensi Tahunan. Namun 
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kenyataannya KTWS tidak hanya didukung teman-teman dari 
kalangan Tionghoa tetapi juga non Tionghoa. 
 
Lahirnya KTWS dipandang oleh sekelompok pendeta/guru injil  
beserta para pendukungnya, sebagai satu-satunya jalan keluar 
“saat itu” mewujudkan “Gereja Methodist Indonesia” yang 
“benar dan sesuai dengan Disiplin”, sehingga pada Konperensi 
Tahunan GMI Wilayah I tahun 2006, sebanyak lebih kurang 72 
orang pendeta dan guru injil menempuh jalannya sendiri dengan 
menyatakan mengundurkan diri dari Gereja Methodist 
Indonesia dan berketetapan hati untuk tidak berada di bawah 
kepemimpinan Bishop Pimpinan GMI Wilayah I dan Konperensi 
Tahunan GMI Wilayah I. (Surat pernyataan yang ditandatangani 
dan  bermeterai cukup). 
Kesimpulan : KTWS lahir karena alasan non teologis bukan 
teologis. 

 

3. Metode penyelesaian masalah KTWS. 
  

Model A : 

 KTWS harus membuat “Surat Pernyataan” sebagai sikap resmi 
KTWS terhadap peristiwa pemisahan diri dari GMI Wilayah 
I/Konperensi Tahunan GMI Wilayah I pada tahun 2006, yang 
mana hal itu adalah merupakan gambaran sikap, pandangan dan 
pilihan “yang benar” dan  diyakini sebagai cara Tuhan untuk 
pengembangan “Gereja Methodist”. Sehingga segala sesuatu 
tindakan, pemikiran dan perbuatan yang berkaitan dengan 
lahirnya KTWS adalah merupakan sikap yang dilakukan secara 
sadar, tanpa unsur paksaan dari pihak manapun, serta  dianggap 
sebagai kebijakan yang terbaik menurut KTWS dan para 
pengikutnya  untuk mengembangkan  “Gereja Methodist” pada 
saat itu dan untuk waktu yang akan datang. 
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 Pernyataan resmi KTWS ini dituangkan dalam satu surat berkop 
surat KTWS, ditandatangani oleh orang yang berwewenang 
disertai meterai yang cukup. 
 

 Bila Model A tersebut di atas menjadi pilihan sikap resmi  KTWS 
terhadap keberadaannya, maka dalam rangka menjernihkan 
hubungan GMI dengan KTWS yang selama ini abu-abu, maka 
metode penyelesaian masalah KTWS adalah sbb:    “Konperensi 
Agung dan Atau Gereja Methodist Indonesia, tidak perlu 
memberikan persetujuan atas keberadaan KTWS di dalam 
bingkai GMI.   GMI atau Konag cukup memberi Surat 
Rekomendasi Pendirian Gereja Baru.”  Sabagaimana diaturkan 
dalam ketentuan PGI dalam menjembatani penyelesaian 
masalah perpecahan anggota PGI. 
 

 Alasan : Oleh karena, sesuai dengan isi komitmen pendirian dan 
tujuan keberadaan KTWS tersebut, maka KTWS akan lebih baik 
dan lebih produktif mengembangkan  “Kemethodisan” bila 
menjadi satu Gereja/Kumpulan yang berdiri sendiri. Banyak 
contoh dalam sejarah gereja, gereja yang pada awalnya berada 
dalam satu rumpun teologi, bahkan satu institusi 
gereja/denominasi, namun dalam perjalanan sejarahnya terjadi 
perbedaan pandangan/perpecahan oleh karena alasan teologis 
maupun non telogis, akhirnya salah satu kelompok membentuk 
satu gereja baru, di kemudian hari dua gereja tersebut (gereja 
lama dan gereja baru) berkembangan sesuai dengan dinamika 
kepemimpinan mereka masing-masing.  
 

 KTWS akan lebih berpeluang  meluaskan “kemethodisan” di 
bumi Indonesia seiring dengan motivasi pendirian KTWS itu 
sendiri.  Motivasi dan keyakinan pendirian suatu gereja selalu 
mewarnai kepemimpinan (kekuasaan) dalam 
gereja/persekutuan tersebut baik sekarang maupun di kemudian 
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hari. Hambatannya, bila spirit “kateweismenya” atau 
ekslusivisme (KTWS) tidak bisa melebur dengan spirit GMI yang 
berdiri 1905, khususnya GMI pasca 2006,  maka pasti akan terjadi 
friksi dalam perjalanan GMI itu sendiri di kemudian hari. Tentu 
hal ini tidak diinginkan semua pihak. 
 

 

Model B : 

 KTWS harus membuat 
“ Surat Pernyataan” sebagai pernyataan sikap resmi KTWS 
tentang peristiwa pemisahan diri dari GMI Wilayah 
I/Konperensi Tahunan GMI Wilayah I, pada tahun 2006. 
Menggambarka bahwa seiring dengan perjalanan waktu sejak 
lahirnya KTWS, sebenarnya KTWS  di dalamnya berkomitmen 
untuk  memajukan dan mengembangkan “Gereja Methodist 
Indonesia” sebagai  wujud tugas dan tanggungjawab meluaskan 
Injil keselamatan. Namun demikian, setelah  mencermati 
peristiwa pemisahan diri dari GMI Wilayah I/Konperensi 
Tahunan GMI Wilayah I, pada tahun 2006 tersebut, kemudian 
dengan hati yang tenang memperhatikan Disiplin GMI (Disiplin 
GMI yang resmi yang sudah diputuskan /ditetapkan oleh GMI) 
dan segala kententuan maupun tradisi dalam tubuh GMI selama 
ini, dan Menyadari dapak dari sikap tersebut di atas,  maka 
sesungguhnya  peristiwa pemisahan diri dari GMI Wilayah 
I/Konperensi Tahunan GMI Wilayah I, pada tahun 2006, adalah 
“merupakan sikap atau  pilihan yang kurang bijaksana atau 
salah” dan seharusnya tidak hal itu perlu terjadi. Semua pihak 
(KTWS maupun GMI secara umum) menyesalkan peristiwa itu 
(tumbuhnya benih rekonsiliasi). Sebab, oleh karena peristiwa 
itu telah menimbulkan banyak akar masalah, yaitu; polemik,  
permasalahan hukum, kesulitan, saling menyalahkan, 
perpindahan jemaat ke gereja non Methodist,  kerugian material 
dan moril serta pengalaman pahit bagi GMI. Belajar dari 
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pengalaman dan sejarah tersebut maka KTWS harus bersama-
sama dengan Gereja Methodist Indonesia yang berkedudukan di 
Jalan Kartini No. 31 Medan (dahulu disebut Jalan Hang Tuah 
Medan), meraih kesadaran bersama untuk menata kembali 
Gereja Methodist Indonesia menyongsong pelayanan yang 

lebih besar, yang mana kesadaran bersama tersebut dipandu 
dan dibimbing oleh Alkitab dan Disiplin Gereja Methodist 
Indonesia. Menjadikan Alkitab dan Disiplin GMI yang 
dikeluarkan Konag GMI menjadi pedoman resmi terhadap 
identitas dan kewenangan pelayanan seluruh Gereja Methodist 
Indonesia. KTWS harus tunduk terhadap Disiplin GMI dan 
Kepemimpinan dalam tubuh GMI. Peranan Alkitab dan Disiplin 
GMI merupakan otoritas tertinggi sarana menyelesaikan masalah 
KTWS.  
 

 Bila Model B tersebut 
di atas menjadi sikap KTWS terhadap keberadaannya, ”maka 
Konperensi Agung dan Atau Gereja Methodist Indonesia, 
perlu ”mempertimbangkan” untuk memberikan persetujuan 

atas ”keberadaan” KTWS”. Kata ”mempertimbangkan” 
maksudnya sikap GMI/Konag sangat ditentukan oleh sejauh 
mana respons KTWS menyikapi rekonsiliasi. Sikap GMI/Konag 
atas masalah KTWS bukan ”given” bagi KTWS.  Kata 
”Keberadaan” maksudnya keputusan yang paling tepat atas 
masalah KTWS akan dibahas lebih rinci pada Sidang Konperensi 
Agung 2013.  Dengan dalil bahwa atas kesadaran bersama GMI 
dan KTWS  mengakui GMI selama ini masih memiliki banyak 
kelemahan dan kekurangan bersama yang kesemuanya itu harus 
diperbaiki demi kemajuan GMI ke depan. Perlu kesadaran 
bersama juga bahwa arah kebijakan pelayanan dalam GMI 
sesungguhnya diputuskan atau ditetapkan di dalam wadah 
Konperensi-konperensi GMI (Konperensi Agung, Konperensi 
Tahunan, dll).  Oleh sebab itu segala sesuatu pandangan, ide, 
usul, terutama tentang pengembangan daerah pelayanan 
(episkopal area) harus diputuskan dalam Konperensi sesuai 
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tingkatannya. Di luar itu ”salah” atau bukan tanggungjawab 
GMI dan menjadi tidak sah di mata GMI. Hal itu harus 
diaminkan semua pihak oleh  GMI dan pihak KTWS. Oleh 
karena KTWS yang memisahkan diri dari GMI/Kontawilayah I 
(Peristiwa 2006), maka konsekuensi lagisnya adalah bahwa  
KTWS harus tunduk dan kembali kepada Disiplin GMI. KTWS 
harus tunduk terhadap Pemimpin yang sah di GMI. Perlu 
disadari bersama dengan sunguh-sungguh, bahwa akibat 
perpecahan KTWS dari GMI selama lebih kurang 8 (delapan) 
tahun, GMI mengalami/mendapat julukan atau ”opini negatif” 
yaitu ”gereja yang sedang bertikai”.  Bila GMI melalui 
Konperensi Agung mengakui ”keberadaan KTWS”, maka KTWS  
tidak diperkenankan mengambil kebijakan baru yang 
bertentangan dengan DISIPLIN GMI 2009 (atau Disiplin resmi 
GMI saat ini). Dalam waktu yang sama KTWS harus melakukan 
koordinasi dengan Dewan Bishop GMI dalam rangka 
mengimplementasikan proses penyesuaian KTWS sesuai dengan 
ketentuan Disiplin GMI, Keputusan Konperensi Agung dan 
Keputusan Pimpinan GMI. Menurut hemat saya, membuat atau 
menandatangani akta yang sering disebut ”Perjanjian Damai” 
atau”Nota Kesepakatan” atau ”Perjanjian” atau apapun 
namanya tidak akan menolong banyak dalam penyelesaian 
masalah GMI vs KTWS”, justru semakin melegetimasi bahwa 
GMI dan KTWS masih berdiri dalam posisi yang berbeda dengan 
tujuan yang berbeda-beda. Rekonsialiasi secara alami dan penuh 
tanggungjawab itulah yang kita diperlukan. Tentu, masih banyak 
hal lagi yang harus dikerjakan sehubungan dengan rekonsiliasi 
KTWS ke dalam GMI,  dan kita sadari bahwa  kesemuanya itu 
tidak mudah melaksanakannya, namun untuk itu butuh kerja 
keras semua pihak. Bila ”semangat pembaharuan disertai jiwa 
pertobatan” yang melandasinya, tidak ada yang tidak mungkin 
bagi orang percaya. Menurut saya pilihan ini yang terbaik. 
Semoga. Selamat mengikuti Konperensi Agung GMI 2013. 
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Teriring salam dari Pdt. Charles Sihombing, 
M.Th.  
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Tanggapan III 

GEREJA TETAPLAH GEREJA 

MenarikuraiandaribapakPdt. Dr. Richard 
DaulaytentangKonperensiTahunanSementara yang 
dimuatpada SMI No.07 Tahun ke-73 Juli 2013 halaman 36-38. 
Bentuk episcopal yang 
bercirikankonperensimerupakanpolitikdantatakeloladalamrang
kamembangungereja Methodist.Uraiansejarah yang 
dikemukakanmenarikuntukdikajidandicermarisecaraeklesiolog
i 
GMI.MenyoalpembentukanKonperensiTahunanmaupunKonpe
rensiTahunanSementarasangatditentukanolehkeberadaanPend
eta, sehinggaadanyakonperensidalameklesiologi Methodist 
adalahkarenaadanyapendeta, makatidakakanadakonperensi 
yang 

terbentukjikatidakadapendetaanggotakonperensi.DalamDisip
lin GMI tahun1989 dan1993 
adaketentuandansyarattentangKonperensiTahunanSementaray
aitu:harustelahmempunyaianggotasekurang-kurangnya 10 
orang pendeta, danjikasudahada 25 
pendetaanggotakonperensiTahunanSementara, 
bisadiusulkankeKonperensiAgungmenjadiKonperensiTahunan
Penuh. (lihatDisiplin GMI tahun1989 Bab VII, Pasal 62, hal 70-
71 danDisiplin GMI Tahun1993, bab VII, pasal 62 hal.71-72). 
Hal inibukanberartikitamaukembalipadaDisiplin1989 dan1993, 
tetapimaumengingatkankitabahwaesensiKonperensi 
/RohKonperensiTahunanSementaramaupunKonperensiTahun
anPenuhadalahadanyaPendetaanggotaKonperensiTahunan. 
JikahalinidihubungkandengangagasanpengusulanKonperensiT
ahunanSementara (KTS) untukdisahkanpadaKonag 
2014,pertanyaannyaialahKTS yang manadansiapa yang 
pendeta di dalamnya yang menjadianggotakonperensi? Sebab 
yang menyebut “KTWS” yang sekarang, 
merekatidakmenjadianggotakonperensitahunan GMI Wilayah 
I, sebabsecaraJuridis Formal 
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merekatelahmengundurkandiridariKonperensi GMI wilayah I 
dandisetujuiolehKonta GMI Wilayah Ipadatahun 2006 
(bacaNotulenKontatahun 2006, no.296/Konta-
GMI/61/XXXVI/2006).Inifaktasejarah di GMI wilayah I, 
danproduksejarahbersama GMI Wilayah I, 
bukanprodukseseorang, tetapiKonperensi yang 
memutuskan.Denganartianparapendeta yang 
sekaranginiberadadalam “KTWS”, padakontatahun 2006 
secarabersama-samatelahmengundurkandiridariKonta Wilayah 
I, sampaiKontaGMI Wilayah I tahun 
2013merekabelumpernahditerimakembalidanbelumpernahdibi
carakan.Kita 
harusingatdankitasepakatbahwaEsensidariKonperensiadalahpe
ndetasebagaianggotakonperensi, makaotomatisdanlogis, 
jikausulanmenerima “KTWS” menjadi KTS 
adalahcacatprosedurdantidaksesuaidenganeklesiologimaupun
Disiplin 
GMI.SehinggapengusulanKonperensiTahunanSementaratidakl
ahtepatjikahalituditujukankepadamereka (pendeta yang 
telahmengundurkandiridari GMI Wilayah 
I).Jikahalitudisetujuioleh KONAG 2014, 
makagerejakitatidakkonsistenpadaeklesiologiyang 
telahdibangundankeputusanitumenghianatitradisi, 
sertaDisiplin  GMI yang kitasepakati.  

Kitaseringmengatasnamakankeadaandarurat(e
mergency), sebenarnyatidakadaistilahdaruratdalamkegerejaan, 
dansayabelummenemukanistilahtersebutdalamtradisigerejama
upundisiplin GMI, yang 
adaadalahpemaksaankehendakpribadiataugolonganuntukmen
gatasnamakankehendakTuhan. Kita 
tidakberadadalankondisiperang, 
sebabhalitujugapernahterjadipadatahun 1964, 
tetapiparapendahulukitamenempatkanposisi yang 
sesuaidengankoridorsertakonsistenterhadapeklesiologi yang 
dibangunnya.Sehinggamerekayang tidakbersediadalamtatanan, 
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makaterkikisolehperjalananwaktu.Jikamemangkitamaukonsiste
nterhadapeklesiologi yang 
sudahdibangundalamtatarankonperensi-konperensi, 
makaKonperensiAgungjugatidakberwenangmembatalkankepu
tusanKonperensiTahunan (bacaDisiplin GMI 2009, Bab VIII, 
Pasal 90, tentangPembatasanHakKonperensiAgung). 
MakaselamakeputusanKonperensiTahunantahun 2006 
belumdicabutdanbelumadaprosespenerimaankembalimereka 
yang mengundurkandiridariKonperensiTahunan GMI Wilayah 
I, maka ide pengusulan KTS yang melibatkanmereka yang 
telahmengundurkandiritidaksejalandenganeklesiologi GMI 
dansalahalamat, bahkanbertentangandenganDisiplin GMI 
danitujugamerupakandosagereja.  Olehsebabitu, 
jikakitamaumencermatidanbersediamenimbangdalamketenang
anlogikaberpikirsecarajernihdansabar, 
sertamenempatkankepentingangerejadankepentinganTuhan, 
makakitabisamengusulkan di KONAG 2014, supaya GMI 
Wilayah I bersediamengampunidanmenerimakembalimereka 
yang telahmengundurkandiripadatahun 
2006.Sesudahditerimakembali, maka proses 
menjadiKonperensiTahunanSementaraterbukalebar, 
bahkanmenjadiKonperensiTahunanPenuhpadatahun 2017-
punbisaterjadi, 
karenatelahmemenuhipersyaratansecaraeklesiologidanDisiplin 
GMI. 

Soal KTS atauKonperensiTahunanPenuh, 
bukanlahhal yang rumit, 
jikamemangsesuaidenganprosedurdankoridorpolitikgerejakita.
Aturan, peraturan, 
DisiplindanTradisiadalahsistempolitikgerejadalamrangkamenja
gaeksistensigereja,sertajatidiri GMI yang sebenarnyadanbukan 
GMI abal-abal.  Makasebagaigenerasi yang mencintai GMI dan 
yang akanmewariskaneklesiologi GMI 
kepadagenerasiberikutnyasecarabenar, 
makakitaperlumembangunparadigma yang 
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bebasdantidakdimuatiolehkepentinganindividudankelompok. 
Gerejatetapgereja yang tidakpernahsempurna, 
gerejabukankerajaan Allah, 
sehinggaperluaturandantatananuntukmenjagakawanandomba 
Allah.Jikagerejatidakmenjagakonsistensieklesiologinya, 
makaberartigerejaitutelahkehilanganjatidirinya.Padahalkeputu
sanGerejadipercayakanTuhansebagaigambaranKerajaan Allah, 
sehingga yang berdosadanbertobatdiampuni, 
tetapigerejajugasekaligusmenampakkankeadilan 
Allah.Sebabsiapamengetuk, makapintudibukakanbaginya. 

Sayasebagaibagian orang yang 
terlalukecildalam GMI 
danmungkinhanyasebagaikelompokminoritas yang 
berbedaberpikir, 
hanyamampumengingatkanparapengambilkeputusan, 
paradelegasiKonperensiAgung, supayaberhati-
hati,jernihberpikirdandiliputidoauntukmasadepan GMI. 
KarenasayayakinbahwaRoh Yang Agungitujuga yang 
akanmemimpinmereka yang memilikihati yang agung. 
KeagunganKonperensiakanterwujud, jikakeputusan-
keputusanitumemilikinilai-nilaikeagungan, 
yaitumengagungkannamaTuhan, bukanmengagungkanpribadi. 
Keagungankonperensiakansirnamaknakeagungannya, 
jikakonperensihanyauntukmencarikeagunganpribadi. 
SemogaRoh Yang AgungmemberkatikonperensiAgung yang 
akankitasongsongpadabulan22-28 Oktober 2013, 
sehinggamenjadimomen yang penuhdengankeagunganTuhan.  

Tulisaninihanyaurunrembuk yang 
datangdarikedalamanhatinuraniseorangpendeta, yang 
merasakanadaunsurketergesaandanpemaksaandalam proses 
ini. Selainituterciumdanterasaadamuatanpolitikgereja yang 
sulitdiselamikedalamannya, 
tetapiterasaaromanya.Semogaketerciumansayatidakbenar di 
kemudianhari, dan ide rekonsiliasiitubetul-betuljernih, 
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sehinggagereja-Nyadiberkati,tetapijika proses 
iniadaunsurpolitikgerejayang 
terselubungdankemauantersembunyisertapemaksaankehendak
,makaRoh Yang Agungakanmencabutkuasagereja-Nya. 
SemogaRoh Yang Agungmenjagakemurnianhatigereja-
Nyasampaipadakesudahanzaman. Amin, KiPutro. 

 
 
Beberapa Tanggapan Lainnya : 
 
 
Re: [ GMI_Wil.II ] Just a Bunch of Hypocrites 

freddiechandra@yahoo.com 

 GMI_Wil2@yahoogroups.com 
  
Pak Pdt. Richard Daulay yg saya kasihi juga hormati, akhirnya 
Bpk juga sebut nama saya di milis, tapi saya tdk marah Pak, krn 
Bpk adalah Pdt Methodist juga Pdt saya, dan mantan sekum PGI. 
Saya percaya seorang Pendeta tentu akan : TAKUT AKAN 
TUHAN. Krn di dalam itu ada hormat juga tunduk di bawah 
Otoritas Tuhan. Tuhan kita itu kasih dan penyayang, Tuhan yg 
memaafkan, tapi tetap ADIL. Maka utk selamatkan kita anak 
anakNya, Dia kirim AnakNya yg tunggal turun ke dunia dan 
naik ke salib utk ganti hukuman dosa semua manusia, Dia 
korbankan anakNya. Kita disini belajar bahwa hukuman 
terhadap Dosa itu tetap ada, tapi sdh diganti oleh AnakNya. 
Disinilah kita lihat keadilan Tuhan. Yg berdosa pasti ada 
hukumannya. Siapa yg mau selamat hrs ikuti jalan Tuhan ini, dtg 
kehadapannya bertobat dan mengakui kesalahannya dan 
mengakui Dia sbg juru selamatnya, tdk lewat jalan yg ditentukan 
oleh Tuhan tentu tdk akan diselamatkan. Penjahat disebelah salib 
Tuhan diselamatkan krn dia sadar dia adalah org jahat, dan 
minta Tuhan Yesus ingat dia, berarti dia tunduk dan mohon 
pengampunan. Bpk Daulay yg saya hormati, saya mohon agar 
Bpk jadilah mediator yg ADIL, kalau benar katakan Benar dan 

http://aa-mg6.mail.yahoo.com/neo/launch
http://aa-mg6.mail.yahoo.com/neo/launch
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Salah adalah Salah. Bawalah mrk kembali ke GMI dgn cara yg 
benar. Bukan kita tdk memaafkan, tapi yg ini akan jd contoh, 
agar di kemudian hari tdk ada lagi yg memikirkan cari 
keuntungan di Gereja kita, berkedok pelayanan tapi berani ambil 
aset gereja, jd milik pribadi maupun kelompok. Kayaknya di 
Wilayah lainnya juga sdh ada yg akan belajar seperti itu. Maka 
saya mengharapkan dapat menyelesaikan dgn Adil dan takut 
akan Tuhan dan bukan Rekonsiliasi Ecek Ecek seperti yg Bpk 
katakan. Freddie Chandra. 
 

From: Richard Daulay 

Sent: Sabtu, 24 Agustus 2013 18:04 

To: GMI_Wil2@yahoogroups.com 

Reply To: GMI_Wil2@yahoogroups.com 

Subject: RE: [ GMI_Wil.II ] Just a Bunch of Hypocrites 

 
  
Pak Freddie dan warga GMI yang  kekasih, dan yang saya 
banggakan, 
Saya tahu bapak Freddie sedang merespon tulisan saya, Cuma 
dengan bahasa yang “indirect” tetapi mudah ditangkap isinya. 
Tentang KTWS saya mau cerita sedikit saja, kalau ada waktu 
saya akan tulis lebih panjang lebar: 
1.       Waktu saya Sekum PGI (2006) dan sebagai pendeta GMI di 
Wilayah II, pernah sejumlah delegasi (sekitar 10 orang dipimpin 
Fajar Lim) datang  beraudiensi  kepada saya, meminta restu 
tentang rencana membentuk KTWS. Semua orangnya masih 
hidup, bisa dicek. Saya tegaskan kepada mereka: JANGAN 
BENTUK KONTA SEMENTARA SEPERTI ITU, itu tidak sesuai 
Disiplin. 
2.       Waktu saya masih Sekum PGI, dan sebagai pendeta GMI di 
Wilayah II, saya diundang ke Berastagi dalam rangka peresmian 
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KONTA Sementara itu, dengan fasilitas  tiket Bisnis Class dll., 
tetapi saya putuskan : TIDAK MAU HADIR, KARENA SAYA 
ADALAH SEKUM PGI. Saya tahu kehadiran saya di situ tidak 
bisa hanya sebagai rekan Pdt. GMI, tetapi dalam diri saya 
melekat jabatan Sekum PGI. Ketika pihak “KTWS” bermaksud 
mengundang Ketua Umum PGI untuk menggantikan saya, saya 
tetapi MELARANG KETUA UMUM PGI UNTUK HADIR DI 
BERASTAGI. Karena GMI adalah gereja saya, beliau (Ketua 
Umum PGI) mendengar saya saat itu dan akhirnya  beliau 
menolak untuk  hadir. 
3.       Waktu saya masih Sekum PGI dan pendeta GMI Wilayah 
II, setelah KTWS sudah diresmikan di Berastagi (yang tidak saya 
setujui itu), maka sayalah orang yang pertama mengatakan 
bahwa: KTS ADALAH “KONTA ECEK-ECEK”, yang membuat 
KTS marah, benci kepada saya (sampai sekarang masih ada 
sebagain, walau mayoritas sudah tidak lagi). Pada Kontak KTWS 
bulan  Juni yang lalu di Parapat, saya berceramah di KOnta 
KTWS, seorang warga KTS (berinisial BS) mengantam saya dan 
meminta saya mempertanggungjawabkan kata : KONTA ECEK-
ECEK itu. Dengan diplomatis saya katakan kepadanya bahwa  
“Saya tidak mengucapkan kata-kata “Konta ecek-ecek” itu 
 dalam sidang Konta, tetapi di pertemuan  informal; Kalau anda 
mau mengetahui apa itu Konta dalam GMI, nanti kita satu meja 
makan, dan saya akan mengkuliahi anda”, yang disaambut 
konfresiten dengan tepuk tangan meriahsebagai  dukungan 
kepada saya, yang sedang menceramahi mereka. 
4.       Waktu saya masih  Sekum PGI, sebelum perpecahan ini 
terjadi,  saya menghadap Bishop H. Doloksaribu (disaksikan DS 
AC Damanik) dan saya katakana kepada Bishop H. Doloksaribu, 
supaya mencari jalan damai dengan meminta pendeta-pendeta 
tua seperti RL.Tobing, J. Sitorus, M. Saragih dll sebagai mediator, 
tetapi saran itu tidak ditanggapi dengan serius. Dan juga  kepada 
Fajar Lim, saya bolak-balik menasehati supaya jangan membawa 
konflik ini ke ranah Hukum. Tetapi beliau juga tidak mendengar 
saya.  Akhirnya terjadilah sengketa hukum yang menguras 
energi GMI dan mempermalukan GMI.  Saya tidak tahu siapa 
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yang benar, siapa yang salah. Kalau sudah terjadi konflik, maka 
sesungguhnya semua  sudah saling menuduh dan membenarkan 
diri. Saya sendiri dituduh bersalah: Karena katanya saya 
“meninggalkan GMI”  dengan  menerima tugas di PGI. 
5.       Saat ini saya sudah menjadi  anggota Konta Wilayah I, 
 tidak ada jabatan apapun di GMI, tetapi  dalam satu tahun ini, 
saya sangat intensif menjadi mediator, agar gereja kita ini 
berdamai. Bapak bisa cek kepada Bishop Darwis Manurung dan 
Fajar Liem, apakah itu semua bohong atau benar. 
6.        Dimana para mediator? Saya tahu persis bahwa PGI-W 
Sumatera Utara (J.A. Ferdinandus, Pdt. WTP Simarmata 
(sekarang eporus HKBP), Pdt. Langsung Sitotus dll), 
mencurahkan pikiran dan waktu untuk memediasi GMI supaya 
berdamai. Saya tahu Pimpinan Gereja Methodist di Malaysia, 
Singapura, Kongkong dll, berusaha untuk merekonsiliasikan 
GMI. Semuanya itu adalah datang dari kerinduan untuk 
menegakkan misi perdamaian yang dimandatkan Tuhan kepada 
Gereja. 
7.       Kenapa mesti sekarang? Jawabnya adalah:   “Sebab 
rancanganKu bukan rancanganmu, dan jalanmu bukan jalan-Ku, 
demikianlah Firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, 
demikianlah tingginya jalan-Ku dari jalanmu danrancanganku 
dari rancanganmu (Yesaya 55: 8). 
8.       Semoga bermanfaat menambah pencerahan. 
Salam 
 RD 
  
Waktu Pak Bishop kita dituntut ke Pengadilan dan seorang 
hamba Tuhan GMI Gloria juga seorang kaum awam ditangkap 
masuk penjara, mendekam berhari hari di dlm penjara oleh 
KTWS (Konperensi Tahunan Wilayah Sementara), juga mrk 
dihadapkan ke sidang pengadilan, kenapa tdk ada mediator yg 
segera dtg membela mereka, menasehati  KTWS agar segera 
lepas org. Krn yg di penjarakan adalah seorang Pendeta junior. 
Dimana hati nurani dan kasih seorang Pimpinan Konta Wilayah 
Sementara juga adalah seorang Pdt senior bisa menangkap 
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Pendeta junior dan kaum awam. Mediator ada dimana? Waktu 
itu diam semua. SERAM jadinya. Semua jemaat jd ketakutan saat 
itu. Mungkin ada yg seperti ingin lihat apa yg terjadi, jgn jgn ada 
yg ingin lihat Bishop kita juga bisa masuk penjara krn 
penempatan hamba Tuhan yg tdk mau mrk ikuti !   ( Bishop 
beresiko dituntut dan ditangkap kalau penempatan yg tdk 
disukai ). Kenapa tdk ada mediator yg bawa ayat ayat firman 
tentang kasih dan pengampunan ke KTWS, sehingga mrk yg tlh 
ditangkap dpt cepat lepas dari penjara?  Benar sekali : Yang 
Benar tetap akan menang ! Akhirnya mrk tetap bisa keluar dari 
penjara walaupun sdh mengalami kepahitan. Sampai detik ini ke 
dua org ini penuh dgn kasih Kristus mengampuni org yg tlh 
memenjarakan mrk, dan sampai skrg mrk tdk keluar suara 
apapun.  Ini adalah bukti kasih Kristus. Mari kita belajar dari ke 
dua org ini. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Kita 
mengharapkan pdt pdt yg sdh mengundurkan diri dpt kembali 
dgn murni dan bisa ikuti Displin Methodist, tanpa paksakan hrs 
ada Konta tersendiri apapun namanya. Kalau hanya kembali utk 
mendapatkan legalitas yg syah dari GMI utk mensahkan Konta 
mereka, ini yg jd pertanyaan. Juga semua aset yg mrk bawa hrs 
dikembalikan terlebih dahulu semua ke GMI. Mari kita lihat dan 
saksikan apa yg terjadi.  FC. 

From: Richard Daulay 
Sent: Sabtu, 24 Agustus 2013 13:56 
To: GMI_Wil2@yahoogroups.com 
Reply To: GMI_Wil2@yahoogroups.com 
Subject: RE: [ GMI_Wil.II ] Just a Bunch of Hypocrites 

 
Bu Maimunah, selamat melayani di USA; 
Masih ingatkah ibu,  waktu saya diundang berkotbah di GMI 
Gloria oleh Pdt. James Wu ( sekitar 2006, ketika itu saya masih 
Sekum PGI)  yg tidak mengetahui  sama sekali apapun yang 
terjadi di GMI Gloria.  Sesudah saya selesai berkotbah, maka 
tanpa saya duga, tanpa saya sangka,  jemaat menjadi  kacau-
balau; sebagian mengambil-alih mimbar; memimpin nyanyian 
(rohani) – dihayati atau tidak, kurang jelas – dan mereka ribut 
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tak terkendali. 
 Saya merasa dipermalukan, dilecehkan, direndahkan, bahwa 
setelah saya melayani Firman Tuhan di jemaat itu, saya disambut 
dengan kekacauan yang sangat tidak  terkendali. Pengalaman 
pertama, semoga yang terakhir dalam hidup saya.  Kemudan 
saya tahu, bahwa mereka adalah kelompok yang tidak menyukai 
Pdt. James Wu bersama kelompok yang lain dalam jemaat itu. 
Saya tidak tahu bahwa Ibu Maimunah juga sedang ikut 
kebaktian saat itu (saya senang ibu ada di sana, paling tidak ada 
teman berbagi kecemasan). Buat saya, pengalaman itu sangat 
bersejarah, tidak pernah lupa.  Tetapi saya tidak merasa dengki 
atau sakit hati. 
 Tetapi, delapan tahun kemudian, pada Konta yang lalu (Juni 
2013), saya bertemua dengan beberapa orang yang sama utusan 
GMI Gloria di Konta Parapat, bahkan kami sama-sama duduk 
dalam Panitia Ad Hock yang dibentuk Konta atas usul Bishop 
Manurung. Yang paling lucu bagi saya, seorang dari yang ikut 
mengambil-alih pentas GMI Gloria kala itu ialah bapak Hengky 
(saya tidak lupa mukanya walau sudah 8 tahun) yang juga 
anggota Panitia Ad Hock. Dengan nada bercanda, saya bilang ke 
pak Hengki: “Pengalaman saya berkotbah di GMI Gloria ketika 
itu sangat traumatik dalam hidup saya”. Pak Hengki dengan 
sikap yang sangat ramah dan bersahabat, tertawa, dan mengerti, 
sehingga beliau meminta “maaf” dalam suasana keakraban 
dalam  Konta itu. (Apakah pengalaman ini ada hubungannya 
dengan jamuan makan yang Majelis GMI Gloria adakan bersama 
saya 30 Juni 2013 lalu, sesudah Konta Parapat, saya kurang tahu). 
Sebenarnya saya sudah lama memafkan mereka semua. Karena 
saya tahu itu semua terjadi karena “mismanagement” dalam 
jemaat itu  pada waktu itu yang berakibat terjadinya perpecahan 
sampai sekarang. Saya senang, bahwa sesudah 8 tahun,  mereka 
sekarang menyadari bahwa di masa lalu mereka melakukan 
kesalahan, dan saat ini mereka siap berdamai. Mereka mulai 
 berdiskusi bagaimana menata hubungan-hubungan yang 
gerejawi ke depan. Kedua belah pihak sekarang saling 
mendekatkan diri, saling berkomunikasi dan saling membangun 
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relasi baru. 
 Pertanyaan: Kita sebagai manusia, sebagai orang percaya, 
sebagai orang Kristen, dan sebagai orang Methodist, apakah 
tidak berterimakasih kepada Tuhan katika dua  kubu yang 
sebelumnya berseteru, tetapi sekarang ingin bersatu?  Jiwaku 
bersorak-sorak kalau mereka bisa bersatu kembali. Saya teringat 
Mazmur 133: 1-3: “ Sungguh alngkah baik dan indahnya apabila 
saudara-saudara diam besama dengan rukun. Seperti minyak yang baik 
di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun 
sampai ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun 
ke atas gunung-gunung Sion. Sebab ke sanalah Tuhan memerintahkan 
berkat, kehidupan untuk selama-lamanya.” 
 Apalah artinya GMI “menginjil” (asal jangan mencuri domba) ke 
Papua, Makassar, Kalimantan dll, padahal domba-domba Allah 
dan Hamba-hamba Tuhan yang ada dalam  “Rumah GMI” yang 
besar ditolak?  
 Mari kita buktikan kebenaran kata-kata ini: “In the end truth 
wins”. 
 RD 
  

 freddiechandra@yahoo.com 
 
GMI_Wil2@yahoogroups.com 

  
Waktu Pak Bishop kita dituntut ke Pengadilan dan seorang 
hamba Tuhan GMI Gloria juga seorang kaum awam ditangkap 
masuk penjara, mendekam berhari hari di dlm penjara oleh 
KTWS (Konperensi Tahunan Wilayah Sementara), juga mrk 
dihadapkan ke sidang pengadilan, kenapa tdk ada mediator yg 
segera dtg membela mereka, menasehati  KTWS agar segera 
lepas org. Krn yg di penjarakan adalah seorang Pendeta junior. 
Dimana hati nurani dan kasih seorang Pimpinan Konta Wilayah 
Sementara juga adalah seorang Pdt senior bisa menangkap 
Pendeta junior dan kaum awam. Mediator ada dimana? Waktu 
itu diam semua. SERAM jadinya. Semua jemaat jd ketakutan saat 
itu. Mungkin ada yg seperti ingin lihat apa yg terjadi, jgn jgn ada 

http://aa-mg6.mail.yahoo.com/neo/launch
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yg ingin lihat Bishop kita juga bisa masuk penjara krn 
penempatan hamba Tuhan yg tdk mau mrk ikuti !   ( Bishop 
beresiko dituntut dan ditangkap kalau penempatan yg tdk 
disukai ). Kenapa tdk ada mediator yg bawa ayat ayat firman 
tentang kasih dan pengampunan ke KTWS, sehingga mrk yg tlh 
ditangkap dpt cepat lepas dari penjara?  Benar sekali : Yang 
Benar tetap akan menang ! Akhirnya mrk tetap bisa keluar dari 
penjara walaupun sdh mengalami kepahitan. Sampai detik ini ke 
dua org ini penuh dgn kasih Kristus mengampuni org yg tlh 
memenjarakan mrk, dan sampai skrg mrk tdk keluar suara 
apapun.  Ini adalah bukti kasih Kristus. Mari kita belajar dari ke 
dua org ini. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Kita 
mengharapkan pdt pdt yg sdh mengundurkan diri dpt kembali 
dgn murni dan bisa ikuti Displin Methodist, tanpa paksakan hrs 
ada Konta tersendiri apapun namanya. Kalau hanya kembali utk 
mendapatkan legalitas yg syah dari GMI utk mensahkan Konta 
mereka, ini yg jd pertanyaan. Juga semua aset yg mrk bawa hrs 
dikembalikan terlebih dahulu semua ke GMI. Mari kita lihat dan 
saksikan apa yg terjadi.  FC. 

 ferry.sirait@rocketmail.com 
  
 
Saya mesti bilang WOW nih sama pak Freddie, karena bisa 
menangkap strategi para pendeta yg menamakan dirinya Konta 
Tionghoa / Konta Pengembangan / ktws. Setelah saya 
mengumpulkan Fakta-fakta dari orang-orang yang mengerti 
kasus "Sengketa Gloria Medan", saya menyimpulkan bahwa 
mereka hanya menargetkan Harta, bukan strategi pelayanan. 
Saya sendiri pun menganalisa (bukan spekulasi seperti kata pdt. 
Paw Liang) bahwa setelah mereka mendapat legalitas di konag 
mereka akan sesuka hatinya menguasai harta GMI, penempatan 
pendeta kongkalikong, mungkin jadi bishop bisa giliran, yg pasti 
pentolanya harus jadi bishop duluan . Saya pun melihat pendeta 
Batak yg bergabung dalam komunitas ini adalah pendeta yg 
tidak punya integritas alias pendeta "ecek-ecek". Sayang pak 
Pohan tidak menyadari ini. Saran saya pak Pohan jangan mau 

mailto:ferry.sirait@rocketmail.com
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dipengaruhi "oknum-oknum" tertentu. Memang pak Pohan 
bukan anggota Konag 2013, tapi bapak bisa diharapkan menjadi 
"Corong" ktws di wilayah II. Saya salut sama OM PETER ADAM, 
sebagai tokoh Tionghoa di wilayah II yang menurut saya jauh 
lebih Modern, visioner dan Nasionalis dalam menyikapi kasus 
ktws.  
Wasalam 
Ferry (Anti ktws) 
. 

 
From: freddiechandra@yahoo.com 
Sender: GMI_Wil2@yahoogroups.com 
Date: Sun, 25 Aug 2013 18:39:14 +0700 
To: <GMI_Wil2@yahoogroups.com>; Gereja Methodist Indonesia 
Wil-2<GMI_Wil2@yahoogroups.com> 
ReplyTo: GMI_Wil2@yahoogroups.com 
Subject: Re: [ GMI_Wil.II ] STRATEGY (SIASAT, AKAL) 
 
  
Pak Pohan, bukankah mrk yg penting agar Konag nanti akui mrk 
jg KTS?  Kalau jd KTS bukankah tetap pisah dgn Wil I ? 
Gampang baca strategi mrk bukan ! Jd Kembali sebentar utk 
keluar lagi bukan!  
 

From: Pohan 

Sent: Minggu, 25 Agustus 2013 18:12 

To: Gereja Methodist Indonesia Wil-2 

Reply To: GMI_Wil2@yahoogroups.com 

Subject: Re: [ GMI_Wil.II ] STRATEGY (SIASAT, AKAL) 

 
 Sesudah membaca email dari Pak Freddie, saya bertanya apakah 
hanya Pak Freddie dan Pak Ferry saja yang mengetahui strategy 
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(siasat, akal) mereka.  
  
Apakah sampai demikian strategy yang mau dilakukan nanti.  
Mohon yang kompetent mencari kebenaran dari informasi ini 
dan difollow up. 
  
  
Salam 
Pohan  
 

 Cornel Sudargho  
 GMI_Wil2@yahoogroups.com 
Selamat malam Ibu Maimunah dan Saudara-saudari yang 

terkasih. 

 

Mengungkit kejadian masa lalu yang tidak menyentuh akar 

permasalahan adalah hal yang sia-sia. Sesungguhnya akar 

permasalahan konflik GMI Gloria adalahpengelolaan aset gereja 

yang tidak transparan pada saat itu oleh sekelompok jemaat. 

Kadang kala kita perlu waktu untuk membuktikan suatu 

kebenaran. Setelah sekian tahun, maka akar permasalahan GMI 

Gloria dan kebenarannya dapat ditemukan, setelah Saudara-

saudari membaca buku Seputar Peristiwa GMI Gloria yang 

diterbitkan tahun 2004. Kami tegaskan, buku ini bukan terbitkan 

kami. 

 

Saat kami ingin memusatkan perhatian untuk menyelesaikan 

masalah, kejadian-kejadian yang diungkit dalam milis ini (belum 

tentu benar) hanya membuat hati terluka kembali. Apa yang Ibu 

Maimunah sampaikan sangat tendensius. Inilah jawaban atas e-

mail Ibu tanggal 22 Agustus, mengapa Ibu tidak berhasil 

menjembatani rekonsiliasi ?  

 

http://aa-mg6.mail.yahoo.com/neo/launch
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Lalu, benarkah perpecahan menjadi solusi kami (baca: kedua 

belah pihak) ? Sekali-kali tidak. Kami, GMI Gloria, tidak 

mengharapkan perpecahan. Kami adalah pihak yang ditinggal 

pergi ! Hingga saat ini, pintu GMI Gloria terbuka untuk 

rekonsiliasi dengan siapa saja. Ketika kami merayakan HUT GMI 

Gloria Ke-90, kami mengundang Pdt. James Wu, Pdt. Paulus 

Subiyanto dan lain-lain hingga Pdt. Fajar Lim, namun 

disayangkan, undangan kami belum dapat dipenuhi. Ketika Pdt. 

James Wu berada di Medan beberapa waktu yang lalu, kami 

mengundang makan bersama, namun lagi-lagi belum dapat 

dipenuhi. Apakah kami menginginkan perpecahan ?  

 

Hanya apabila tidak terjadi rekonsiliasi, maka harapan kami: 

 

1. Tidak menggunakan nama GMI Gloria. 

2. Kepemilikan gereja atas aset dipertegas 

oleh pihak yang menguasai aset, 

sebelum pengelolaaan bersama 

dilaksanakan.   

Sesuai kesepakatan, masalah GMI Gloria dan gereja-gereja lokal 
lainnya akan diselesaikan bersama dengan masalah KTS. Kami 
memegang komitmen ini.  
 
Untuk warga GMI yang ingin mengetahui lebih jelas 
permasalahan GMI Gloria Medan dan memberi saran, dapat 
langsung mengirim e-mail ke alamat 
cornelsudargho@yahoo.com. Ini dilakukan semata-mata untuk 
mengeliminir potensi masalah. 
 
Tuhan memberkati ! 
 
Cornelius   

 ytsagala 

http://aa-mg6.mail.yahoo.com/neo/launch
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GMI_Wil2@yahoogroups.com 
 
 
Pada Laporan Pimpinan Distri 1-9, Distrik Nias dan DMT semua 
mengusulkan : 
 
"Sesuai dgn Episkopal Addres Bishop Darwis 
Manurung,STh,MPsi Pimpinan GMI Wilayah 1 paada 
Konperensi Tahunan ke-67/XLII/2012 dan keputusan rapat 
kabinet 20 Mei 2013 kami mengusulkan supaya pada Konperensi 
Agung 2013 mensahkan Konperensi Tahunan Wilayah 
Sementara ((KTWS) menjadi Konperensi Tahunan Wilayah 
Sementara." 
 
Inilah usulan "KEMBAR SIAM" seluruh Pimpinan Distrik di W1, 
krn kalimat, titik dan koma sama semua. 
 
YT 
Syalom, 'Pak Freddie. 
 
Karena saya tidak hadir, saya tidak dapat memberikan pendapat 
mengenai hal yang Bapak tanyakan. Bapak YT. Sagala yang hadir 
sudah pernah menjelaskannya.Saya hanya tahu bahwa dalam 
Konperensi Distrik Misi Tionghoa, tidak ada usulan mau pun 
keputusan seperti itu. 
 
Saya hanya bingung sebab Distrik-distrik yang mengusulkan 
sebuah KTS tidak ikut di dalamnya. Hal ini mengingatkan saya 
akan sebuah ucapan: "Saya tidak ingin mereka bersama kita" dan 
terkesan mengusir secara halus. Sesungguhnya ini bukan 
rekonsiliasi, apalagi rekonsiliasi yang Alkitabiah. Di Afrika 
Selatan, rekonsiliasi menciptakan kesatuan, bukan pemisahan. 
Rekonsiliasi yang kita sedang bicarakan menciptakan (baca: 
melegalkan) pemisahan. Sekali lagi, apakah ada sesuatu 
kepentingan di balik semua ini ? Apakah ada kepentingan 

http://aa-mg6.mail.yahoo.com/neo/launch
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jabatan, kepentingan akan materi, kepentingan pencitraan ? Mari 
kita sama-sama mengucapkan, hanya Tuhan yang tahu.  
 
Untuk mewujudkan rekonsiliasi, saya setuju bahwa 
pengampunan adalah mutlak. Di Afrika Selatan, ada pengakuan 
bahwa apartheid adalah pelanggaran HAM. Ada kesepakatan 
win-win solution yaitu apartheid dihapus dan ada pengampunan 
bagi rezim apartheid. Di Aceh juga demikian: GAM dibubarkan, 
hanya NKRI dan ada amnesti bagi GAM, Sungguh indah ! 
Bandingkan dengan kondisi yang kita hadapi ! Kita sudah salah 
setting dan salah kaprah.   
 
Tuhan memberkati ! 
 
Hanya setitik debu,  
 
Cornelius  
On 8/21/2013 9:05 PM, Paw Liang wrote: 
  
Syalom Pak Irwan dan sobat2 milis, 
 
Sedikit pemikiran saya... 
 
Beberapa hal yg perlu kita perhatikan dlm menyikapi upaya 
perdamaian di Wil 1: 
 
Prinsip 1:   Yesus yg kita sembah adalah Raja Damai 
Sebagai umatNya kita semua seharusnya mengupayakan 
perdamaian. 
 
Prinsip 2: anugrah dan pengampunan. Tidak ada di antara kita 
yg layak di hadapanNya. Sebagaimana kita sdh diampuni 
seyogyanya hati yg sdh menerima pengampunan akan 
senantiasa siap mengampuni.  
 
Banyak pos yg pecah dr grj lain saja kita terima dgn senang hati, 
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kenapa tidak sdr kita yg menjauhkan diri namun kemudian 
hendak bergabung kembali? 
 
 
3. Prinsip Kemuliaan Tihan dan 'think out of the box' -- sering krn 
system yg sdh ada tdk berfungsi dgn baik, maka terjadi 'friction' 
(pergesekan) akhirnya menanjak menjadi konflik dan meledak 
menjadi perpecahan. Untuk itu diperlukan solusi di luar 
kebiasaan, dgn prinsip: selalu berfokus pada 'Kemuliaan Tuhan' - 
kalau saya bertahan tetap pada pendirian lama, apakah Tuhan 
bisa dimuliakan? Bagaimana alternatif2 lainnya...? Semoga 
Kemuliaan Tuhan jauh melampaui segala asset dan ego kita atau 
pun kenyamanan kita. 
 
Kreatif dalam mencari solusi... 
 
Dalam hal ini kita ditantang dalam pembentukan Konta. Tahun 
2001, disepakati berdasarkan geografis, apakah ada alternatif 
lain? Atau bolehkan menggunakan pengkategorian yg lain? 
 
 
Sarawak Chinese Annual Conference di Malysia terdiri dari 
90.000 jiwa (60% dari total Methodist di M'sya) Beberapa dekade 
terakhir mereka mulai menginjili suku Iban ( dayak) setelah 
gereja Iban bertumbuh, dgn senang hati mereka berdikari 
menjadi Iban Annual Conference di Sarawak.  
 
Di KL (west m'sya) sendiri ada 3 Konta berdasarkan bahasa. 
 
4.  Prinsip "jangan hanya melihat selumbar di mata sdr kita, 
namun tidak melihat balok di depan mata. Seperti penjelasan Pak 
Bone, it takes two to tango... Kurang bijak menyikapi sehingga 
konflik melebar...? Betapa pun kecilnya kontribusi ... Itu sdh 
menyebabkan konflik melebar dan berlarut2... 
 
5. Prinsip Win-Win solution 
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Bagaimana pilihan ini bisa membawa GMI sebagai satu kesatuan 
ke arah kemajuan. 
 
"Hendaklah kamu sehati, sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, 
satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau 
pujian yg sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati 
yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada 
dirinya sendiri; dan janganlah tiap-tiap orang hanya 
memperhatikan kepentingan diri sendiri, tetapi kepentingan 
orang lain juga. Filipi 2:2b-4 
 
Grace and Peace, 
Pdt. Paw Liang 
saya setuju Mami, krn sangkin brutalnya org KTWS menuntut 

Bishop dan hamba tuhan GMI Gloria ke pengadilan, bahkan 

memenjarkan seorang hamba tuhan GMI Gloria dan seorang 

kaum awan, dgn dana dari sekolah dan rumah sakit yg mrk 

bawa pergi, dgn kelemahan peraturan yayasan dari pemerintah, 

Pembina itu seolah oleh adalah pemilik, sehingga sekolah dan 

rumah sakit jd milik pribadi orang. jd mari kita jaga di dalam 

gereja kita masing masing agar tdk ada perpecahan seperti 

KTWS dan tdk pernah mau mikir ambil asset gereja jd milik 

pribadi dan mencari keuntungan di dlm gereja dgn buka sekolah 

pribadi.  Kita hrs jd teladan terlebih dahulu. Dan kalau di dalam 

gereja kita ada perpecahan, selesaikam dulu dan ayomi atau 

pergi cari kembali domba tuhan yg sdh pindah gereja.  kita sekali 

kali jangan belajar Munafik. saya mikir Pdt. The Paw Liang bisa 

lihat jernih masalah dan bicara jgn seolah olah sdh jelas. Mari 

jaga gereja masing masing dan majukan gereja kita dgn jiwa jiwa 

baru.  

 

Freddie Chandra 
Saya sangat tertarik membaca tulisan Pdt. Jones Nainggolan, 
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MTh di koran SIB tgl 15 Okt dalam rangka menyambut 100 tahun 
GMI dan Konag. 
 
Beliau Mengatakan:  
Di dunia ini cuma singapura dan Malaysia yg memakai Konta 
berdasarkan Bahasa karena konteks nya yg berbeda. Selainnya 
konta berdasarkan Wilayah. 
 
Dalam kesimpulannya mengatakan: " semakin tinggi tingkat 
pluralisme suatu gereja maka konta berdasarkan wilayah adalah 
pilihan yg tepat, termasuk GMI. 
 
Beliau juga menyebutkankan: 
"Gereja-gereja, juga gereja-gereja Tionghoa harus menghidarkan 
diri dan menjauhkan diri dari membesar-besarkan perbedaan 
kesukuan, adat-istiadat, bahasa, dll. 
 
Saya kira pdt. Jones Nainggolan harus lebih banyak 
mensosialisasikan ini ke teman-teman pdt. Tionghoa. 
 
Salam 
Ferry 
Bpk2 Dewan Bishop, Para DS, Pdt Richard Daulay, para HT dan 
Warga GMI ykks. 
 
Marilah kita memikirkan bersama kembali sebelum kita salah 
Langkah dalam mengambil Keputusan dengan melihat jauh 
kedepan bukan atas pemikiran kepentingan sesaat. 
Tentang Kasus Pdt Fajar Lim cs, KTWS, Saya sangat 
mengharapkan agar kita tidak menutup mata apalagi 
menginjak2 KONSTITUSI Gereja kita. 
Kita harus hargai Tatanan Gereja kita, Disiplin kita, bahkan kita 
perlu merubah Paradigma bahwa pemisahan jangan selalu 
berkonotasi negatif Perpecahan, tapi anggaplah itu sebagai 
Pemekaran Pelayanan gereja, siapa tahu mereka lebih 
berkembang dan bisa membawa banyak jiwa2 kpd Kristus. 
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Kehadiran dan Penerimaan KTWS akan merusak Tatanan GMI, 
belum tentu bisa membawa GMI lebih baik, tetapi ini akan 
menjadi Ganjalan bagi GMI, dan sangat mungkin GMI akan lebih 
KACAU lagi dikemudian hari. 
 
Rencana pengesahan KTWS hendaknya jangan dipaksakan tapi 
baiklah kita kembali sejenak melirik DISIPLIN 2009 yg kita 
pegang ditangan kiri kita dan masih berlaku sampai saat ini. 
 
Pasal 82 (halaman 90) 
(2) Persyaratan Pembentukan Konperensi Tahunan atau 
Konperensi Tahunan Sementara minimal terdiri dari 3 
Konperensi Distrik dan minimal atas usulan 3 Konperensi 
Distrik. ( Yg dimaksud 3 Konperensi Distrik disini adalah 
Konperensi Distrik dari KONTA yg akan dibentuk tsb, bukan 
usulan dari Distrik lainnya seperti Usulan Distrik I Wilayah I 
pada Konta Wilayah I yl). 
 
Pasal 74 (halaman 82) 
(3) Persyaratan Pembentukan Konperensi Distrik minimal terdiri 
dari 5 Resort dan atas usul minimal 5 Resort. 
 
Pasal 73 (halaman 80) 
Konperensi Resort 
1. Mempunyai anggota penuh sedikit dikitnya 120 orang. 
 
Sudah sangat jelas Persyaratan Pembentukan Suatu Wilayah 
KONTA yg namanya GMI. 
 
Apakah KTWS sudah memenuhi Persyaratan Minimal tsb?. ( 3 
Distrik ,15 Resort , 1800 anggota penuh) 
 
 
Salam, 
Irwan Kesuma 
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Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi-NYA. 
  
Izinkan kami menambahkan beberapa informasi yang mungkin 
bisa membantu kita fokus kepada hal “DAMAI”-GLORIA, 
dibalik tokoh-tokoh yang mengemuka yang menamakan diri 
K.T.W.S./K.T.S. coba kita semua serentak fokus mendo’akan 
seorang nenek yang berada dibalik masalah tersebut sepanjang 
kegiatan beliauw ditengah-tengah bertumbuh dan 
berkembangnya G.M.I. di Wilayah-1 sampai sekarang ini, dia-lah 
menjadi penentu, marilah kita do’akan agar TUHAN 
menjamahnya, melunakkan hatinya serta merubahnya menjadi 
seorang yang bijak, Tuhan membukakan kembali hati nurani-nya 
untuk berbuat lebih baik dari si-kakek pendek alias Zakhius 
(Lukas pasal-19 ayat 8 katanya) : 
  
Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang 
miskin dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang 
akan kukembalikan “empat kali lipat”. 
  
Kalau Tuhan menjamahnya, dan beliauw melunakkan hatinya, 
semua keturunannya, anak-cucunya pasti akan lebih diberkati 
berlipat ganda. 
  
Perlu kita ketahui, bahwa banyak usaha tokoh-tokoh yang 
menamakan dirinya K.T.W.S. berusaha mendapatkan dukungan 
kemana-mana, termasuk Gereja Methodist Taiwan, Gereja-gereja 
Tionghoa Hongkong, Persekutuan Gereja Tionghoa Indonesia 
(P.G.T.I.)................................semua saudara-saudara kita seiman 
diseluruh dunia sangat memahami, bahwa GEREJA 
METHODIST INDONEISA hanya satu. 
  
G.M.I. Wilayah-1 Distrik Tionghoa sudah terbentuk. Bisakah 
semua gereja berbahasa Tionghoa khususnya yang berada di 
Wilayah-1 bersatu demi kemuliaan-NYA semata. Selanjutnya 
semoga bisa terwujudkan agar Pelayanan suku Tionghoa 
dibawah G.M.I. tetap bersatu mengembangkan bersama dibawah 
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satu bendera G.M.I. bersatu dengan suku-suku lainnya melayani 
ke seluruh Nusantara. 
  
Tuhan memberkati. 
  
Jakarta, Senen 16/09/2013. 
Peter Adam. 
Syalom saudara-saudara yg kekasih.  
 
Alkitab atau firman Allah berkata bawa Yesus mendirikan 
kerjaanNya atas kebenaran dan keadilan. (Yesaya 9;5-6) 
Konag sdh dekat, salah satu agenda rapat ialah memilih orang yg 
menjadi bisho utk periode 4 tahun mendatang. 
Banyak rekan pendeta yg menjadi bishop yan baik namun belum 
tentu orangnya benar. Calon bishop yg benar ialah orang seperti 
Yesus mendirikan kerajaanNya atas dasar kebenaran dan 
keadilan. 
Klo sudah dimulai dengan melanggar disiplin GMI walaupun 
peraturan yg paling kecil, maka ketahuilah calon bishop seperti 
itu tidak benar namun ia baik kpd team sukses dgn iming2 
jabatan. 
Orang-orang kaya menggunakan uang nya menguasai gereja utk 
kepentingan pribadinya bukan kepentingan Tuhan Yesus, 
ketahuilah dia seperti orang kaya yg sedih susah meninggalkan 
hartanya dan tidak mau ikut Yesus. Lebih mudah seekor unta 
masuk lubang jarum dari pada masuk surga. 
Klo KTWS kembali ke GMI wilayah I, dan mau ikut Yesus masuk 
sorga, maka aset2 GMI I yg diambilnya harus kembali seperti 
semula, tetapi klo tdk ikut Yesus, tahan saja aset2 itu tak usah 
kembali ke GMI Wil. I. 
Rekan-rekan sepelayanan.  Kita diperhadapkan kepada dua 
pilihan: mengabdi kepada Mamon atau kepada Tuhan Yesus.  
Para peserta Konag yg baik. Ketahuilah kita adalah orang pilihan 
menjadi bangsa yg kudus menjadi warga kerajaan Allah dlm 
Yesus. Kita tdk lagi hidup sebagai golongan/suku tetapi sebagai 
dibaharui oleh Yesus utk tunduk dan taat pd Yesus. 
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Jaga hatimu dari roh pemecah belah. Jadilah orang benar dan 
baik, bukan orang yg bAik tetapi tidak benar. 
 
Tuhan Yesus satu2nya pemimpin/raja Gereja yg harus ditaati 
dan dihormati. 
 
TYM. 
Pdt Sarumaha F 
 
Selamat malam, warga GMI yang dikasihi Tuhan 

 

Sungguh senang membaca kerinduan Bapak Sutjipto. Artinya, 

gereja-gereja lokal yang terpecah dapat bersatu kembali bahkan 

Konta yang memisahkan diri dapat menyatu kembali. Bukankah 

harapan ini sesuatu yang indah ? 

 

Dan benar yang disampaikan Bapak Sutjipto, Kristus memberi 

teladan yang begitu tulus mengampuni orang lain, walau pun 

Dia dalam ajang kematian (Lukas 23). Namun tentu ada 

pengakuan akan kesalahan perbuatan kita seperti yang 

dilakukan seorang dari penjahat itu. 

 

Syalom, 

 

Cornel 

 
Dari: Sutjipto Utomo <utomo_sutjipto@yahoo.com> 
Kepada: "GMI_Wil2@yahoogroups.com" 
<GMI_Wil2@yahoogroups.com>  
Cc: Methodist WCRD <MethodistWCRD@yahoogroups.com>  
Dikirim: Senin, 30 September 2013 15:25 
Judul: Re: Fwd: [ GMI_Wil.II ] Penyelesaian KTWS 
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Dear All, 
 
Tahun 1968 adalah tahun yang sangat bermakna bagi gereja 
Methodist di AS karena terjadi penyatuan: 
The Evangelical United Brethren Church dan The Methodist 

Church membentuk The United Methodist Church. 
Berbagai penyebab perpecahan di tubuh gereja Methodist seperti 
masalah perbudakan, rural/urban ethos, dan ini terjadi 
sangat lama. Namun ada sekelompok orang yang merindukan 
penyatuan ini dan bersusah payah untuk merealisasikan 
sehingga 
saat ini kita bisa  melihat The United Methodist Church. 
 
Tadi pagi, kami ada morning devotion di milis WCRD, dan kami 
pakai ucapan Rasul Paulus dari nats  —1 Korintus 11:1 
 
Ikutlah teladan saya, seperti saya pun mengikuti teladan 
Kristus.  
 
Marilah kita belajar meneladani Kristus yang begitu tulus 
mengampuni orang lain walaupun dia dalam ajang kematian. 
 
Doa kita adalah tahun 2013 adalah tahun yang bermakna bagi 
GMI, karena di sinilah terwujudnya pengampunan yang tulus 
dan dewasa (tanpa mengingat masa lalu) di tubuh GMI. 
 
Blessings, 
Sutjipto Utomo 
 
From: Pohan <p_pohan@hotmail.com> 
To: GMI Wilayah 2 <GMI_Wil2@yahoogroups.com>  
Sent: Monday, September 30, 2013 2:47 PM 
Subject: Fwd: [ GMI_Wil.II ] Penyelesaian KTWS 
 
Shalom, 
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Saya ingin bertanya kepada kedua Bishop kita apa betul keadaan 
Gereja Methodist Indonesia dalam keadaan abnormal? Menurut 
pak Richard Daulay bahwa statement,  "GMI dalam keadaan 
abnormal" disebut dalam suatu seminar oleh Bishop Darwis 
Manurung di Medan.  Biasanya dalam seminar pembicara 
membawa peserta seminar dalam kondisi yang ingin 
disampaikan agar peserta tertarik dengan mau disampaikan 
(brain wash). 
Kalau disebut diseminar, "GMI lagi abnormal", I take it as a joke. 
 Oleh karena itu perlu suatu konfirmasi dari kedua Bishop 
melalui SK yang resmi kepada seluruh jemaat Gereja Methodist 
Indonesia bahwa keadaan kita adalah ABNORMAL dan perlu 
dukungan doa. 
 
Email saya ini adalah sharing bahwa apa yang biasa 
disampaikan diseminar dan apa yang disampaikan secara resmi 
untuk diketahui seluruh jemaat GMI perlu dicermati. 
 
Salam 
Pohan 
 
Warga GMI yang dikasihi Tuhan, 
 
Beberapa bulan terakhir ini kita telah berusaha semaksimal 
mungkin untuk muwujudkan rekonsiliasi, khususnya GMI 
Wilayah I. Ini terbukti dari terbitnya Keputusan Konta, 
pertemuan-pertemuan formal dan informal, Konperensi Resort 
Istimewa hingga sosialisasi ke beberapa tempat. Ini semua 
menunjukkan keseriusan. Namun harus kita sadari bahwa 
rekonsiliasi adalah kepentingan dua belah pihak, sehingga 
persiapan menuju rekonsiliasi harus diperlihatkan oleh dua 
belah pihak. Pertanyaan kita adalah, adakah persiapan serius 
telah dilakukan pihak KTWS ? Adakah usulan lain dari KTWS 
yang menunjukkan win-win solution, selain mengusulkan 
pengesahan KTWS ?  
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Untuk mendukung rencana Tim Rekonsiliasi dan 
Restrukturisasi, GMI Gloria telah mengadakan Konperensi 
Resort tanggal 6 Spetmber 2013 yang lalu. Konperensi Resort ini 
diadakan khusus untuk menganulir salah satu keputusan 
Konperensi Resort tanun 2007 tentang aset gereja yaitu dari 
pengembalian aset kepada gereja menjadi pengelolaan bersama. 
Tentu sebelumnya, kedudukan gereja lokal dalam kepemilikan 
aset harus dipertegas kembali. Hal ini sesuai dengan masukan 
dari Saudara-saudari sekalian dan untuk mendukung keputusan 
Konta GMI Wilayah I tahun 2013. 
 
Namun dua puluh lima hari sejak Konperensi Resort Istimewa 
GMI Gloria dan dua puluh dua hari menjelang Konperensi 
Agung dilaksanakan, belum ada pertemuan kedua belah pihak 
secara langsung. Kami khawatir, waktu yang semakin singkat 
akan membuat pembahasan tidak selesai sebelum Konperensi 
Agung. Berharap pertemuan yang belum terlaksana bukanlah 
bagian dari strategi untuk mengulur-ulur waktu. Terlampir 
adalah kesepakatan yang dibuat di Taiwan tanggal 24 Juni 2012 
di mana berbunyi: ..... kami bertekad mengadakan perdamaian 
kembali dan mengambil keputusan bersama untuk 
menyelesaikan seluruh permasalahan selambat-lambatnya pada 
Konperensi Agung Gereja Methodist Indonesia pada tahun 2013 
antara lain masalah tingkat wilayah dan tingkat lokal. Kami 
berharap semua pihak memegang komitmen untuk 
menyelesaikan seluruh permasalahan termasuk tingkat lokal 
sebelum Konperensi Agung.  
 
Terima kasih atas perhatian dan doa Saudara-saudari sekalian. 
Tuhan memberkati ! 
 
Syalom, 
 
Cornelius 
GMI Gloria Medan 
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Rekonsiliasi sudah PASTI dan saya dukung.  
 
Semuanya sejalan, dan SEMUA( jemaat+ HT) harus serius 
memberikan PERHATIAN terhadap 2 point lainnya yg saya 
kemukakan. Ke 3 point itu berkaitan dgn PERTUMBUHAN 
ORGANIK dari tubuh GMI. Perpecahan akan menghambat 
bahkan menurunkan pertumbuhan itu( itu fakta, berapa 
banyaknya jemaat GMI gloria pergi menjadi jemaat gereja lain 
saat perpecahan?) karna itu udah pasti pertumbuhan jemaat tak 
normal.  
 
Kalo GMI nantinya sudah terjadi REKONSILIASI PUN kalo GMI 
khususnya yg nantinya mau menjadi BISHOP kalo tak memiliki 
Visi dan misi DIPASTIKAN pertumbuhan GMI akan terhambat, 
atau mengalami kemunduran. Itu juga fakta, selama 20 tahun 
belakangan ini berapa total jemaat GMI, bertambah atau 
berkurang? Visi dan Misi ibarat itu MENU MAKANAN. Jika ada 
MENU MAKANAN tentu setiap org SERIUS memperhatikan 
akan menu apa yg harus disajikan ( bahan katekisasi, lewat 
konseling, ada PA, topik kotbah setahun, misi sosial, cara 
memperlibatkan jemaat utk ikut bertumbuh dll), kecukupan gizi( 
data real ttg jemaat, target pertumbuhan jemaat, hal-hal yg 
dibutuhkan bagi jemaat dan HT), sumber vitamin dan energi( 
dana, misi sosial, penginjilan, buat pos2 PI dan Cabang GMI baru 
dll). Dan JIKA semua tidak ada yg merencanakan itu, ya 
pertumbuhan juga tak normal.  
 
Jadi saya mengingatkan itu secara halus, kalo udah ada 
rekonsiliasi PUN, tanpa ada VISI dan MISI maka GMI TETAP 
ABNORMAL. Dan tendensi PERPECAHAN TETAP ADA. 
Bukan saja perpecahan antar gereja NAMUN juga diinternal 
gereja itu sendiri! 
 
Jangan PILIH BISHOP yang tidak punya VISI dan MISI. Para HT 
dan Majelis yg akan memilih BISHOP nantinya. INGAT, jangan 
tergiur oleh janji2 atau transaksi jual-beli dari kandidat calon 
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BISHOP utk menduduki sebuah jabatan yg empuk dan enak. Itu 
BUKAN panggilan Tuhan buat anda, panggilan TUHAN itu 
jelas, turut mengambil bagian dalam penderitaan-Nya. Jika anda 
sudah tahu calon BISHOP yg tidak punya program atau 
perencanaan yg jelas bagi GMI, dan anda ikut memilihinya. 
Anda berdosa besar dan turut menjadi hamba dosa. Anda 
melawan kehendak Tuhan, dan Tuhan akan mempermalukan 
anda. Karena anda memilih Bishop itu dgn janji anda 
ditempatkan digereja besar yg kaya misalnya. Jangan lupa, 
engkau akan dipermalukan oleh jemaat itu, sebab anda tidak 
tahu akan berbuat apa utk gereja dimana anda ditempati, karna 
Bishop tak punya program, maka anda pun tak tahu mau 
berbuat apa. Diakhir jabatanmu anda akan dikenang sebagai HT 
yg tak becus, tak tahu apa2 karna tak ada program, dimuka 
jemaat anda diberi senyuman, tapi dihati mereka anda akan 
dicibirnya! 
 
Bagi HT yg tidak mau memilih calon BISHOP yg tak punya VISI 
dan MISI, akhirnya ditempatkan dilokasi yg gersang, miskin 
gerejanya, jauh dari kegermelapan. Anda boleh BERSUKACITA 
sebab anda diijinkan oleh TUHAN turut mengambil bagian 
didalam penderitaanNya. Gereja yg miskin, sedikit itu akan 
terinspirasikan oleh Anda. Sebab, BISHOP boleh tak punya 
program, namun anda pasti punya program itu. Dan diakhir 
jabatanmu, anda akan dikenan selamanya sebagai HT yg baik 
dan berjasa bagi mereka. Ketemu mereka, wajah jemaat kelihatan 
sedih, namun dalam hati mereka berdoa buat anda, dalam hati 
mereka mengucapkan syukur pada Tuhan, sebab Tuhan telah 
memberikan HT yg pantas diteladani oleh jemaatnya. Dan hidup 
anda akan diberkati oleh Tuhan. 
 
Hai para calon BISHOP! Ingat Bishop itu merupakan Paus, 
Patriakh, artinya "BAPAK GEREJA". Jika dirimu tak punya HATI 
SEBAGAI SEORANG BAPAK untuk memperhatikan anak2nya( 
gereja2) dan Tidak Tahu bagaimana menyiapkan dan 
merencanakan program MENU Makanan bagi anak2mu( 
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gereja2mu), lebih baik anda tidak mencalonkan diri dan mundur 
menjadi BISHOP! Kalo anda memaksakan dirimu dan melawan 
kehendak Allah, maka aib yg akan anda terima selamanya. Anda 
akan dikenang sebagai BiSHOP yg ABNORMAL dan jemaat 
akan mengenangmu atau bahkan tidak pernah mengenalmu, 
sebab anda BUKANLAH BAPAK bagi mereka!  
 
Mungkin ini keras dari saya, namun orang yg bijak TAHU itu 
mutiara yg diceritakan oleh alkitab. Dan ini juga merupakan 
fakta dan suara2 dari orang2 yg berdoa bagi kebaikan GMI 
secara keseluruhan. Dan doa2 ini telah Tuhan dengarkan.  
 
Salam sejahtera 
 
Wen Lie 
On 1 Okt 2013, at 17.48, BAHTIAR S 
<bahtiar_sinaga@yahoo.com> wrote: 
  
Mohon info undangan konag kepada Peserta khusus Kepri 
supaya dikirimkan, sbb dibutuhkan oleh utusan utk izin, 2 
Minggu sebelum pelaksanaan konag undangan tdk datang 
utusan konag ada yang tidak bisa Ikut.  
Maaf, Sepertinya lebih penting penyelesaian perihal ktws dari 

pada soal undangan konag. 

 

Pdt Jupiter 
 
Selamat siang, 'Pak Pdt. Sarumaha 
 
Apa yang telah Bapak sampaikan sudah benar dan sangat 
sederhana, tidak terlalu repot kalau mau dilaksanakan. Mengapa 
tidak dilaksanakan dan harus dibuat repot ? Inilah yang harus 
kita kupas satu per satu melalui pembahasan milis ini.  
 
Saya tertarik kalau dikatakan, cita-cita warga GMI dari etnis 

mailto:bahtiar_sinaga@yahoo.com
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Tionghoa untuk mempunyai Konta sendiri tidak pernah padam. 
Hal ini belum terbukti sebab menurut saya, kalau ingin 
mempunyai Konta Tionghoa, tentu harus diusulkan melalui 
Konag. Ternyata tidak dilakukan, kecuali pada tahun 2005. Ini 
pun "membonceng" konflik GMI Gloria dan dilakukan tidak 
sesuai prosedur, bahkan seorang Bishop Bachtiar Kwee (alm) 
pun menolak cara-cara demikian. Warga Tionghoa GMI harus 
bermartabat dalam memperjuangkan sesuatu, sehingga dapat 
memuliakan Tuhan. 
 
Saya pun tidak menyadari, pembubaran Distrik Pengembangan 
telah menjadi isu yang sangat kontroversial dan menjadi akar 
berbagai masalah yang dihadapi GMI sejak tahun 1983. Mungkin 
pada saat pembubaran tahun 1983, hal ini bisa benar dan wajar 
secara psikologis. Tetapi selanjutnya, perlu dibuktikan lebih 
mendalam bahwa pembubaran Distrik Pengembangan (baca: 
Tionghoa) telah menjadi akar berbagai masalah yang dihadapi 
GMI. Namun demikian, melalui prosedur yang benar, kita telah 
memiliki Distrik Tionghoa GMI Wilayah I untuk menjawab 
tantangan zaman dan kebutuhan pelayanan gereja-gereja 
Tionghoa. Seharusnya kondisi ini sudah sama dengan kondisi 
pada tahun 1983 bahkan mungkin lebih baik. Kita juga bahkan 
sudah memiliki beberapa orang Bishop dari kalangan warga 
Tionghoa. Gereja-gereja Tionghoa GMI juga dapat aktif 
berpartisipasi dalam kegiatan PGTI atau persekutuan gereja-
gereja Tionghoa di luar negeri. 
 
Kiranya Tuhan memberi kita hati yang bijaksana untuk mengerti. 
Tuhan memberkati ! 
 
Cornelius Sudargho 
Syalom, kiranya Tuha memberkati pekerjaan dan pelayanan kita 
sekalian; 
  
Dengan hormat saya mengundang bapak/Ibu?Sdr menghadiri 
acara “Bedan buku”  karya Pdt. Dr. Richard Daulay berjudul 
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“EPISKOPAL KONEKSIONAL: Sejarah, Ajaran dan Organisasi 
Gereja Methodist Indonesia” (222 halaman), terbitan BPK Gunung 
Mulia (September 2013), pada: 
Hari: Senin, tanggal 7 Oktober 2013 
Pkl : 15-18.00 
Tempat: Wesley Methodist Church, Jalan Sultan Agung No 9 
Medan. 
Pembahas: 1; Pdt. DR. JR. Hutauruk (Mantan Eporus, Dosen 
Sejarah Gereja); 2. Pdt. Jones Nainggolan (cand DR UKDW). 
Demikian undangan ini, dan atas kehadirannya diucapkan 
terimakasih. 
Hormat saya, 
Pengundang 
Pdt. Dr. Richard Daulay 
Penulis 
 Pak Irwan yth; 
Terimakasih atas apresiasi  bapak; Kita kembalikan segal pujian 
dan hormat hanya kepada Dia Raja Gereja. Saya adalah “Hamba 
yang tidak berguna”, yang dipakai oleh Tuhan sebagai alatNya 
yang kecil dalam GMI kita yang sedang “sakit” ini. 
           Maaf pak Irwan, kalau saya sendiri setuju mengatakan 
GMI sedang abnormal. Dalam kamus bahasa Indonesia (KBBI) 
“abnormal” artinya “menyimpang dari yang lazim atau umum”. 
GMI kita ini sudah menyimpang dari yang lazim dan umum. 
Lazimnya Gereja adalah Koinonia, yang menekankan 
persekutuan, persaudaraan, damai, syalom dan kesatuan roh, 
sehingga Injil dapat diberitakan, dan orang lain menyukai Gereja 
itu (Kisah Rasul 2: 47; Yohannes 17:21; Mazmur 133; Matius 5: 9 
dll).   
          Bagaimana tidak abnormal, sudah delapan tahun konfli, 
pecah,  “perang saudara”, millayran uang habis berperkara 
dalam 8 tahun saja, banyak pendeta yang tadinya satu kelas, 
sekarang susah dipersatukan. Banyak jemaat lokal di Wilayah I 
(Sumatera Utara) yang pecah (padahal jemaat kecil), seperti 
Lumban Lobu (kampong saya), Sidimpuan, Madong Lubis, 
Gloria dan puluhan lagi. 
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          Bagaimana tidak abnormal, masalah dan konflik dan 
perpecahan  GMI sudah dibahas dalam forum-forum 
 internasional (Taiwan, Hongkong, Singapura, Malaysia, 
Amerika dll), bahwa GMI sekarang ini sedang konflik, dan 
 hampir pecah permanen dengan hendak didaftarkannya KTWS 
menjadi Sinode baru. Gereja kita pak sedang “sakit”. Malahan 
Warren Harbert (Amerika) pernah berkata bahwa GMI “sedang 
dalam Pembuangan Babel”. 
            Kalau mau dibahas akarnya, penyebabnya dan prosesnya, 
mungkin dua disertasi tidak cukup mengupasnya. Mari kita 
berharap pada “pengampunan” Yesus Kristus. Semoga kita tidak 
seperti Farisi yang selalu membenarkan diri dan menuduh orang 
lain.  Kita semua lemah, orang berdosa yang membutuhkan 
pengampunan Tuhan kita. 
          Harapan saya, mari kita berdoa semoga Tuhan masih 
memberikan harapan bagi kesatuan dan keutuhan GMI tercinta 
ini. 
Salam  
RD 
Syalom, kiranya Tuha memberkati pekerjaan dan pelayanan kita 
sekalian; 
Dengan hormat saya mengundang bapak/Ibu/Sdr menghadiri 
acara “Bedan buku”  karya Pdt. Dr. Richard Daulay berjudul 
“EPISKOPAL KONEKSIONAL: Sejarah, Ajaran dan Organisasi 
Gereja Methodist Indonesia” (222 halaman), terbitan BPK Gunung 
Mulia (September 2013), pada: 
Hari:  Rabu, tanggal 9 Oktober 2013 
Pkl : 15-18.00. 
Tempat: Wesley Methodist Church, Jalan   Pluit Raya, Kav. 18-19, 
Jakarta Utara. 
Pembahas: 1; Pdt. Dr. AA Yewangoe (Ketua Umum PGI); 2. Pdt. 
Indriani Bone, M.Th; 3. Pdt. Sabam Tobing, MA. 
Demikian undangan ini, dan atas kehadirannya diucapkan 
terimakasih. 
Hormat saya, 
Pengundang        Pdt. Dr. Richard Daulay Penulis 



                          279 
 

 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

Allen, C. L., 1986, Meet the Methodists: An 
Introduction to the United Methodist 
Chruch, Nashville: Abingdon 
Press. 

Baker, F., 1984, Charles Wesley: As Revealed by 
His Letters, London: The Epworth 
Press. 

Barclay, W. C., 1949, History of Methodist 
Missions Part One Early American 
Methodism 1769-1844. Vol 1 
Missionary Motivation and 
Expansion, New York: The Board of 
Mission and Church Extension. 

------------,  1950, History of Methodist Missions 
Part One Early American Methodism 
1769-1844. Vol 2  To Reform the 
Nation, New York: The Board of 
Mission and Church Extension. 

Barrett, J. C. A., 2001, Jesus Christ: God's Way of 
Salvation, England: World 
Methodist Council. 

Bedell, K. B., 1976, Worship in the Methodist 
Tradition, Madison: General 
Commission on Archives and 
History. 



                          280 
 

Bett, H., 1913, The Hymns of Methodism, London: 
The Epworth Press. 

Broyles, A., 1992, Meeting God Through Worship, 
Nashville: Abingdon Press. 

Bucke, E. S., 1964, The History of American 
Methodism Vol 1, Nashville: 
Abingdon Press. 

---------------, 1964, The History of American 
Methodism Vol 2, Nashville: 
Abingdon Press. 

---------------, 1964, The History of American 
Methodism Vol 3, Nashville: 
Abingdon Press. 

Campbell, D. M., 1988, The Yoke of Obedience: the 
Meaning of Ordination in Methodism, 
Nashville: Abingdon Press. 

------------, 1994, An Invitation to Ordained 
Ministry: Who Will Go For Us?, 
Nashville: Abingdon Press.  

Carder, K. L., 1989, Living Our Beliefs: The 
United Methodist Way, Nashville: 
Discipleship Resources. 

----------------, 1991, Sermons on United Methodist 
Beliefs, Nashville: Abingdon Press. 

Cartwright, F. T., Tuan Hoover of Borneo, 
Nashville: Abingdon Press. 



                          281 
 

Case, R. B., 2004, Evangelical & Methodist: A 
Populer History, Nashville: 
Abingdon Press. 

Chiang, T. B., 1996, The Book of Discipline of the 
Methodist Church in Singapore, 
Singapore: The Methodist Church 
in Singapore. 

Cobb, J. B., 1995, Grace & Responsibility: A 
Wesleyan Theology for Today, 
Nashville: Abingdon Press. 

Coke dan Moore, 1782, The Life of the John 
Wesley, North-Green: Paramore. 

Colvin, G., (ed.), 1993, The 1993 United Methodist 
Directory and Index Resources, 
Nashville: Cokesbury. 

Copplestone, J. T., 1973, History of Methodist 
Missions Vol IV: Twentieth-Century 
Perspectives Methodist Episcopal 
Church 1896-1939, New York: 
Board of Global. 

Cushman, R. E., 1989, John Wesley's Experimental 
Divinity: Studies in Methodist 
Doctrinal Standards, Nashville: 
Kingswood Books. 

Daulay, R., 1996,Kekristenan dn Kesukubangsaan,  
Yogyakarta, Taman Pustaka 
Kristen. 

------------2003, Akar Konflik dalam Gereja dan 
Masyarakat, Jakarta: Dian Utama. 



                          282 
 

-------------, 2010, Mengenal Gereja Methodist 
Indonesia, Jakarta: BPK Gunung 
Mulia. 

Daun, P., 2009, Apakah Ekumenika Itu?, Manado: 
Yayasan Daun Family, Cetakan ke: 5. 

Davies, R. E., 1963, Methodism, London: 
Epworth Press. 

Disiplin Gereja Methodist Indonesia, 2005. 

Disiplin Gereja Methodist Indonesia, 2009. 

Doraisamy, T. R., 1987, Candles of the Lord, 
Singapore: An MBR Publication. 

------------, 1988, Heralds of the Lord: Personalities 
in Methodism in Singapore and 
Malaysia, Singapore: An MBR 
Publication. 

------------, 1988, Jesus and His Disciples: Based On 
the Gospels and the Acts of the 
Apostels, Singapore: An MBR 
Publication. 

------------, 1979, Oldham-Called of Go. Profile of a 
Pioneer: Bishop William Fitzjames 
Oldham.  

Fang, C. N., 1988, Bishop's Message: Methodist 
Church in Malaysia (1976-1988), 
Malaysia: Kimberlite. 

Felton, G. C., 1992, This Gift of Water, Nashville: 
Abingdon Press. 



                          283 
 

Fisher, N. F., (ed.), 1995, Truth & Tradition: A 
Conversation About the Future of 
United Methodist Theological 
Education, Nashville: Abingdon 
Press. 

Frank, T. E., 2006, Polity, Practice, and the 
Mission of the United Methodist 
Church, Nashville: Abingdon 
Press. 

Guillermo, A. R., 1991, Churhes Aflame: Asian 
Americans and United Methodism, 
Nashville: Abingdon Press. 

Haines, J. H., 1982, Committed Locally Living 
Globally, Nashville: Abingdon 
Press. 

Hale, J., 1987, Fifteenth World Methodist 
Conference, Kenya: The World 
Methodist Council. 

------------, 1992, Proceedings of the Sixteenth World 
Methodist Conference, Singapore: 
The World Methodist Council. 

Hamilton, A., 2007, Christianity’s Family Tree: 
What Other Christians Believe and 
Why, Nashville: Abingdon Press. 

--------------, 2011, WHY? Making Sense of God's 
Will, Nashville: Abingdon Press. 

Handbook of United Methodist-Related Schools, 
Colleges, Universities and Theological 
Schools, 1992, Nashville: The 
General Board of Higher 



                          284 
 

Education and Ministry, The 
United Methodist Church.  

Hao, Y. K., 2006, A Bishop Remembers, 
Singapore: Gospel Works. 

Harkness, G., 1964, The Methodist Church in 
Social Thought and Action, 
Nashville: Abingdon Press. 

Harnish, J. E., 2000, The Orders of Ministry in the 
United Methodist Church, Nashville: 
Abingdon Press. 

Harper, S., 1983, John Wesly's Message for Today, 
Grand Rapids: Francis Asbury 
Press. 

Haskins, J., 1992, The Methodists, New York: 
Hipppocrene Books. 

Heidinger II, J. V., 1986, Basic United Methodist 
Beliefs: An Evangelical View, 
Lexington: Bristol Books. 

Heitzenrater, R. P., 1984, The Elusive MR. 
Wesley: John Wesley His Own 
Biographer,Vol 1, Nashville: 
Abingdon. 

------------,  1984, The Elusive MR. Wesley: John 
Wesley As Seen by Contemporaries 
and Biographers,Vol 2, Nashville: 
Abingdon. 

------------, 1995, Wesley and the People Called 
Methodists, Nashville: Abingdon 
Press. 



                          285 
 

Hempton, D., 2005, Methodism Empire of the 
Spirit, London: Yale. 

Hickman, H. L., 1989, The Worship Resources of 
The United Methodist Hymnal, 
Nashville: Abingdon Press. 

-------------------, 1991, United Methodist Worship, 
Nashville: Abingdon Press. 

Hildebrandt, F., 1951, From Luther to Wesley, 
London: Lutterworth Press. 

Hulbert, T. C., 1979, World Missions Today, 
Illinois: Evangelical Teacher 
Training Association. 

Hunt, R. A. dan Hunt, J. A., 1982, Called to 
Minister, Nashville: Abingdon 
Press. 

Jennings, T. W., 1990, Good News to the Poor: 
John Wesley's Evangelical Economics, 
Nashville: Abingdon Press. 

Kennedy, G., 1958, The Methodist Way of Life, 
Englewood Cliffs: Prentice-Hall. 

Kimbrough, S. T., 1996, A Heart to Praise My 
God: Wesley Hymns for Today, 
Nashville: Abingdon. 

Kirby, J. E., 2000, The Episcopacy in American 
Methodism, Nashville: Kingswood 
Books. 

Langford, A. dan  Willimon, W. H., 1995, A New 
Connection: Reforming the United 



                          286 
 

Methodist Church, Nashville: 
Abingdon Press. 

Langford, T. A., 1983, Practical Divinity: 
Theology in the Wesleyan Tradition, 
Nashville: Abingdon Press. 

Lawrence, W. B., 2008, Methodism in Recovery, 
Nashville: Abingdon Press. 

------------, 2011, Ordained Ministry in the United 
Methodist Church, Nashville: 
General Board of Higher 
Education and Ministry. 

Lazareth, W. H., 1982, Growing Together in 
Baptism, Eucharist and Ministry A 
Study Guide, Geneva: World 
Council of Churches. 

Lee, U., John Wesley and Modern Religion, 
Nashville: Cokesbury Press. 

Liardon, R., 2008, Jenderal Tuhan: Kobaran 
Semangat Para Perintis Kebangunan 
Rohani Dunia, Jakarta: Metanoia. 

Long, D. S., 1992, Living the Discipline: United 
Methodist Theological Reflections on 
War, Civilization and Holiness, 
Grand Rapids: Eerdmans. 

Lyles, J. C., 1982, A Practical Vision Of Christian 
Unity, Nashville: Abingdon. 

Maddock, I. J., 2011, Men of One Book: A 
Comparison of Two Methodist 
Preachers, John Wesly and George 



                          287 
 

Whitefield, Eugene: Pickwick 
Publications. 

Maddox, R. L., (ed.), 1998, Rethinking Wesley's 
Theology for Contemporary 
Methodism, Nashville: Kingswood 
Books.  

------------, 1994, Responsible Grace: John Wesley's 
Pratical Theology, Nashville: 
Kingswood Books. 

Marquardt, M., 1992, John Wesley's Social Ethics: 
Praxis and Principles, Nashville: 
Abingdon Press. 

Maser, F. E., 1965, The Dramatics Story of Early 
American Methodism, Nashville: 
Abingdon Press. 

Mathews, J. K., 1985, Set Apart to Serve: The 
Meaning and Role of Episcopacy in 
the Wesleyan Tradition, Nashville: 
Abingdon Press. 

McClain, W. B., 1984, Black Peolpe in the 
Methodist Church Whither Thou 
Goest?, Nashville: Abingdon Press. 

McEllhenney, J. G., (ed.), 1992, United 
Methodism in America: A Compact 
History, Nashville: Abingdon 
Press. 

McKenan, D. L., 1999, What a Time to be 
Wesleyan! Proclaiming the Holiness 
Message with Passion and Purpose, 



                          288 
 

Kansas City, Missouri: Beacon Hill 
Press. 

Means, N. T., 1935, Malaysia Mosaic: A Story of 
Fifty Years of Methodism, Singapore: 
The Methodist Book Room. 

Meeks, M. D., 1990, What Should Methodist 
Teach? Wesleyan Tradition and 
Modern Diversity, Nashville: 
Kingswood Books. 

Messer, D. E., (ed.), 1991, Send Me? The Itineracy 
in Crisis, Nashville: Abingdon 
Press. 

Mickey, P. A., 1980, Essentials of Wesleyan 
Theology: A Contemporary 
Affirmation, Grand Rapinds: 
Zondervan Publishing House. 

Miller, C. K., 2008, 7 Myths of the United 
Methodist Church, Nashville: 
Discipleship Resources. 

Nacpil, E. P., 1998, Jesus' Strategy for Social 
Transformation, Nashville : 
Abingdon Press. 

Nagler, A. W., 1918, Pietism and Methodism: Or 
the Significance of German Pietism in 
the Origin and Early Development of 
Methodism, Nashville: Kessinger 
Publishing. 

Norwood, F. A., 1974, The Story of American 
Methodism: A History of the United 



                          289 
 

Methodists and Their Relations, 
Nashville: Abingdon Press. 

Oldham, W. F.,1907, Malaysia Nature's 
Wonderland, Singapore: Singapore 
Methodist Archives. 

Outler, A. C., 1966, That the World May Believe: A 
Study of Christian Unity and What it 
Means for Methodist, New York: 
Riverside Drive. 

----------------, 1971, Evangelism in the Wesleyan 
Spirit, Nashville: Tidings. 

----------------, 1991, John Wesley's Sermons: An 
Introduction, Nashville: Abingdon 
Press. 

Parker, P. L., The Journal of John Wesley, Chicago: 
Moody Press. 

Paul dan Means, N., 1981, And The Seed Grew, 
Malaysia:Council of Missions-
Methodist Church. 

Richey, R. E., et.al, (ed.), 1997, United Methodism 
and American Culture, Volume 1 
Connectionalism: Ecclesiology, 
Mission, and Identity, Nashville: 
Abingdon Press. 

--------------, 1998, United Methodism and 
American Culture, Volume 2 The 
People's Called Methodist: Forms and 
Reforms of Their Life, Nashville: 
Abingdon Press. 



                          290 
 

--------------, 1999, United Methodism and 
American Culture, Volume 3 
Doctrines and Discipline, Nashville: 
Abingdon Press. 

Rogers, K. M. dan Rogers, B. A., 1982, Paths to 
Transformation: A Study of the 
General Agencies of the United 
Methodist Churuh, Nashville: 
Abingdon Press. 

Rowe, K. E., 1992, United Methodist Studies: Basic 
Bibliographies, Nashville: Abingdon 
Press. 

Runnyon, T., 1998, The New Creation: John 
Wesley's Theology Today, Nashville: 
Abingdon Press. 

-------------, 1981, Sanctification & Liberation: 
Liberation Theologies in Light of the 
Wesleyan Tradition, Nashville: 
Abingdon Press. 

Samekto, S. S., 1982, Ikhtisar Sejarah Bahasa 
Inggris, Jakarta: Sastra Hudaya. 

Sano, R. I., 1982, From Every Nation Without 
Number: Racial and Ethnic Diversity 
in United Methodism, Nashville: 
Abingdon Press. 

Seamands, S. A., 1990, Holiness of Heart and Life, 
Nashville: Abingdon Press. 

Seng, T. K., 1992, The Book of Discipline of the 
Methodist Church in Malaysia, 
Malaysia:The Methodist Church. 



                          291 
 

Shaw, M., 1997, 10 Great Ideas from Church 
History: A Decision-Maker's Guide to 
Shaping Your Church, Illinois: Inter 
Varsity Press. 

Sheets, H. H., 2002, The Beginnings of Methodism 
in England, Snellville: Bouldercrest 
Court. 

Sherwood, J. R. dan Wagner, J. C, 1981, Sources 
& Shapes of Power, Nashville: 
Abingdon.  

Smeltzer, W. G., 1975, The History of United 
Methodism in Western Pennsylvania, 
Nashville: The Parthenon Press. 

Smith dan Pierce, The Sacraments in Methodism, 
Nahville: Abingdon Press. 

Smith, W. T., 1986, John Wesley & Slavery, 
Nashville: Abingdon Press. 

Snyder, H. A., 1980, The Radical Wesley & 
Patterns for Church Renewal, 
Illlinois: Inter Varsity Press. 

Soon, K. H., 1985, The Book of Discipline of the 
Methodist Church in Singapore, 
Singapore: The Methodist Book 
Room. 

Steelman, R., 1986, What God Has Wrought: A 
History of the Southern New Jersey 
Conference of the United Methodist 
Church, New Jersey: The United 
Methodist Church.  



                          292 
 

Stookey, L. H., 1993, Eucharist. Christ's Feast 
With the Church, Nashville: 
Abingdon Press. 

Sugden, E. H., 1983, John Wesley's Fifty Three 
Sermons, Nashville: Abingdon 
Press. 

Sweet, W. W., 1933, Methodism in American 
History, New York: The Methodist 
Book Concern. 

Tabraham, B., 1995, The Making of Methodism, 
London: Epworth Press. 

The Book of Discipline: of the United Methodist 
Church, 1992, Nashville: The 
United Methodist Publishing 
House. 

The Book of Resolutions: Of the United Methodist 
Church, 1992, Nashville: The 
United Methodist Publishing 
House. 

Thorsen, D. A. D., 1990, The Wesleyan 
Quadrilateral, Grand Rapids: 
Zondervan Publishing House.  

Tobing, R. L., 2005, John Wesley dan Pokok-pokok 
Penting dari Pengajarannya, Medan: 
Cipta Sarana Mandiri. 

Tooley, M., 2011, Methodism and Politics in the 
20th Century From William 
McKinley to 9/11, New York: Bristol 
House. 



                          293 
 

Tuell, J. M. dan Fjeld, R. W., 1991, Episcopacy: 
Lutheran-United Methodist Dialogue 
II, Minneapolis: Augsburg. 

Tuel, J. M., 2005, The Organization of the United 
Methodist Church, Nashville: 
Abingdon Press. 

Turner, Henry McNeal, 1986, The Genius and 
Theory of  Methodist Polity, 
Nashville, A. Lee Henderson 
publisher.   

Tuttle, R. G., 1978, John Wesley His Life and 
Theology, Grand Rapinds: 
Zondervan Publishing House. 

Wainwright, G., 1995, Methodists in Dialog, 
Nashville: Kingswood Books. 

Walker, J. W., 1982, Money In The Church, 
Nashille: Abingdon. 

Waller, R., 2003, John Wesley: A Personal Portrait, 
New York: Continuum. 

Waltz, A. K., 1991, Tensions in Connection. Issues 
Facing United Methodism, 
Nashville. Abingdon Press.  

--------------- 1991, A Dictionary for United 
Methodists, Nashville: Abingdon 
Press. 

Watson, D. L., 1985, The Early Methodist Class 
Meeting, Nashville: Discipleship 
Resources. 



                          294 
 

------------, 1989, Forming Christian Disciples: The 
Role of Covenant Discipleship and 
Class Leaders in the Congregation, 
Nashville: Discipleship Resources. 

------------, 1991, Class Leaders: Recovering a 
Tradition, Nashville: Discipleship 
Resources. 

------------, 1991, Covenant Discipleship: Christian 
Formation Through Mutual 
Accountability, Nashville: 
Discipleship Resources. 

Watson, D. S., 1987, The Early Methodist Class 
Meeting: Its Origins and Significance, 
Nashville: Discipleship Resources. 

Watson, P. S., 1984, A Reader of Instruction & 
Devotion The Message of the Wesleys, 
Grand Rapids: Francis Asbury 
Press. 

Watts, E. G., 1998, We Are United Methodist, 
Nashville: Abingdon Press. 

Weakley, C., 1977, John Wesley the Holy Spirit 
and Power, New Jersey: Logos 
International. 

Weber, T. R., 2001, Politics in the Order of 
Salvation: Transforming Political 
Ethics, Nashville : Abingdon Press. 

Weems, L. H., 1982, John Wesly's Message Today, 
Nashville: Abingdon Press. 



                          295 
 

Wesley, J., 2003, The Holy Spirit and Power, 
Yogyakarta: Andi. 

Whaling, F, 1981, John and Charles Wesley: 
Selected Prayers, Hymns, Journal 
Notes, Sermons, Letters and Treatises, 
New York: Paulist Press. 

Wheeler, Henry, 1898, One Thousand Questions 
and Answers Concerning Methodist 
Episcopal Church, New York:  Eaton 
and Mains.  

White, J. F., 1984, John Wesley's Sunday Service of 
the Methodists in North Amerika, 
New York: The United Methodist 
Publishing House and the United 
Methodist Board of Higher 
Education and Ministry. 

Wilke, R. B., 1986, And Are We Yet Alive? The 
Future of the United Methodist 
Church, Nashville: Abingdon 
Press. 

Williams, C. W., 1960, John Wesley's Theology 
Today: A Study of the Wesleyan 
Tradition in the Light of Current 
Theological Dialogue, Nashville: 
Abingdon Press. 

Willimon, W. H., 1990, Why I Am A United 
Methodist, Nashville: Abingdon 
Press. 



                          296 
 

Wilson, R. L. dan Harper, S., 1988, Faith and 
Form, Grand Rapinds: Francis 
Asbury Press. 

Yrigoyen, C., 1971, Acts for Our Time, New 
York: Mission Education and 
Cultivation Program Departement. 

Yrigoyen, C. dan Warrick, S. E., 1996, Historical 
Dictionary of Methodism, Lanham 
dan London: The Scarecrow Press. 

Yrigoyen, C., et.al, 2008, United Methodism at 
Forty: Looking Back Looking Forward, 
Nashville: Abingdon Press. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                          297 
 

 
 

TENTANG PENULIS 
Pdt. Dr. Richard Daulay, MTh, MA (lahir 13 Desember 
1952), adalah pendeta GMI yang ditahbiskan tahun 1981 
oleh Bishop H. Sitorus pada Konferensi Tahunan GMI 
Wilayah Sumut-Aceh (Wilayah I), di GMI/PKMI Berastagi. 
Selama 22 tahun pertama (1979-2000), penulis melayani di 
GMI dalam berbagai bidang: Guru Injil GMI Dolok Ilir 
merangkap GMI Serbalawan (1979-1980); Guru Injil 
kemudian Pendeta GMI Tebing Tinggi merangkap GMI 
Lubuk Baru (1980-1983); Pendeta GMI Padang Sidimpuan 
meliputi GMI Penyabungan dan GMI Sibolga (1983-1985); 
Dosen ITA-GMI (STT-GMI) Bandar Baru, merangkap Purek 
III dan Bapak Asrama (1985-1987); Direktur Institut Alkitab 
GMI Medan dan Direktur SPG-GMI (kemudian dialihkan 
menjadi menjadi STK, SD, SMP, SMA, SMEA), PKMI-8, 
Gelugur, Medan, dan merangkap Pimpinan Jemaat GMI 
Yerusalem dan GMI Gelugur (1987-1991); Pimpinan Distrik 
4, Tebing Tinggi (1991-1992); Pimpinan Jemaat GMI 
Anugerah, Madong Lubis, Medan (1993-1994); Dosen tetap 
dan Pembantu Rektor I STT-GMI, Bandar Baru (1995-1996);  
Pimpinan Jemaat GMI Wesley, Medan (1996-2000).  
          Selain melayani di jemaat, PKMI dan dosen STT, 
penulis juga pernah melayani dalam berbagai tugas khusus 
di GMI, antara lain: anggota Panitia Disiplin, Anggota 
BPLPJ, Ketua Departemen Pekabaran Injil dan Pembinaan, 
Anggota dan Ketua Badan Episkopal, anggota DPA/BPA, 
Ketua Badan Pengkajian dan Penelitian GMI, dll.  
         Tahun 2000, penulis terpilih menjadi Wakil Sekretaris 
Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) pada 
Sidang Raya PGI di Palangka Raya periode 2000-2004; 
Tahun 2004, penulis terpilih menjadi Sekretaris Umum PGI 
periode 2004-2009. Dalam gerakan ekumenis internasional, 
menjadi anggota Execitive Committee Christian Conference 
of Asia (CCA) tahun 2001-2006; Anggota Commission on 
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World Mission and Evangelism-World Council of Churches 
(CWME-WCC) tahun 2006-2013.  
Tahun 2009 mengakhiri tugas Sekum PGI, dan kembali 
melayani di GMI dan ditempatkan mejadi dosen STT GMI 
Bandar Baru (2010-2012), merangkap sebagai Ketua STT 
Cipanas, dengan sitem kontrak (Agustus 2011-Maret 2013). 
          Penulis menganut prinsip hidup “Long Life Learning” 
(belajat seumur hidup), dengan proses pendidikan sbb: 
Tahun 1978, lulus S.Th. dari Fakultas Theologia, Universitas 
HKBP Nommensen (sekarang: STT-HKBP) Pematang 
Siantar; Tahun 1990 lulus M.Th dari South East Asia 
Graduate School of Theology (SEAGST) bidang Sejarah Gereja; 
Tahun 1995, lulus Th.D dari SEAGST, dengan penelitian 
selama satu tahun (1992-1993) di Drew University, New 
Jersey, USA, bidang Sejarah Gereja; Tahun 2001 lulus 
Kursus Reguler Angkatan (KRA) XXXIV LEMHANNAS; 
Tahun 2009 lulus Master of Art (MA) bidang Hubungan 
Internasional, UGM, dengan predikat Cumlaude; Sejak 2010-
sekarang mengikuti program Doktor bidang “Agama dan 
Lintas Budaya” di Sekolah Pasca Sarjana UGM, dengan 
penelitian di Columbia University, New York, selama 4 
bulan (April-Juli 2011). 
 Selama dalam proses pendidikan yang cukup panjang, 
penulis bekerja sambil melayani, kecuali mendapat cuti tiga 
kali (semuanya sekitar 2.5 tahun): Tahun 1992-1993,cuti 
belajar untuk penelitian di Amerika; Tahun 1994-1995, cuti 
belajar untuk menulis disertasi SEAGST, di Medan; Tahun 
2012-sekarang, cuti belajar untuk menulis disertasi di UGM 
dengan topik “Kekristenan dan Politik di Indonesia Pasca 
Orde Baru”.  
Penulis juga dipercaya untuk tugas-tugas ekumenis yang 
bersifat kepengurusan (bukan penuh waktu), antara lain: 
Ketua Pengurus Lembaga Alkitab Indonesia, LAI, (2012-
2017); Anggota Pengurus Yayasan Kesehatan PGI Cikini 
(2008-2013); Ketua Tim Revisi Dokumen Keesaan Gereja 
(DKG) dan Penyusunan Renstra PGI menjelang Sidang 
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Raya PGI ke-XV (2014); Sekretaris Umum Panitia 
Pembangunan Master Plan Fisik, Rumah Sakit PGI Cikini, 
bersama Jend (Purn) Luhut B. Panjaitan sebagai Ketua 
Umum Panitia, dan Edwin Suryadjaya sebagai Bendahara 
Umum Panitia (2013-2015) dan sejumlah anggota panitia 
lainnya.  
          Penulis menikah dengan Dra. Julsinda Sirait, dan 
dikarunia Tuhan 4 orang putri, 1 orang putra, serta 7 orang 
cucu (6 laki-laki, 1 perempuan). Penulis tinggal di Raffles 
Hills, Blok J-7 No. 37-39, Cibubur, Depok, Jawa Barat. 
Penulis dapat dihubungi di: daulayrichard@gmail.com; 
blog: www. hatadame.worldpress.com 
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	Dalam tiga pilar episcopal-koneksional itu, tentu yang paling operasional dalam keseharian adalah pilar eksekutif. Dalam Negara (Amerika) ialah Presiden dan para Kabinetnya. Dalam Gereja (Methodist) ialah Dewan Bishop atau Bishop dengan Kabinetnya.
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	Harus dicatat adanya perbedaan esensial antara Bishop di UMC dengan di GMI, yaitu bahwa bishop mereka dipilih “for life” (seumur hidup atau tidak berperiode) sedang kita “for term” (berperiode).
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	Mengakhiri paparan ini, saya mengutip kata-kata Paulus dalam Efesus 4:16 berbunyi, “Dari padaNyalah seluruh tubuh – yang rapih tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota – menerima ...
	Doa kita ialah, bahwa dalam kwadrenium 2013-2017, GMI akan semakin memantapkan rekonsiliasi, baik antara Wilayah I dengan KTS (KTWS), termasuk denan soliditas organisasi antara Wilayah I dengan Wilayah II.

