
i 
 

 

 

KEPEMIMPINAN PASTORAL DI ERA POSTMODERN 

 

 

 

 
 

 

 

Laporan Hasil Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh: 

Daud Darmadi, M.Pd.K 

NIDN 2320087901 

 

SEKOLAH TINGGI TEOLOGI ADHI WACANA 

JUNI 2018 



 

ii 
 

 

SEKOLAH TINGGI TEOLOGI ADHI WACANA 
SK Dirjen Bimas Kristen No. DJ.III/Kep/HK.00.5/217/2014, 

Mayapada Complex Lt. 6, Jl. Mayjend Sungkono No 178 Surabaya, Tlp. 081339489644  

 

 

LEMBAR PENGESAHAN 

 

 
Setelah memeriksa dan meneliti secara seksama serta mengetahui seluruh proses 

penelitian dan cara penyusunan penelitian yang dilakukan oleh: Dr. Daud Darmadi  

dengan judul: 

  KEPEMIMPINAN PASTORAL DI ERA POSTMODERN 

maka dengan ini dinyatakan bahwa hasil penelitian ini diterima dan disahkan oleh 

Ketua STT Adhi Wacana Surabaya. 

 

 

 

 

Pada tanggal:  

29 Juni 2018 

 

 

 

 

Ketua STT Adhi Wacana 

 

 

 

Daud Darmadi, M.Pd.K. 

 

 

 

 



 

iii 
 

Abstrak 

 

 

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menunjukkan ciri dan pandangan 

tentang kebenaran yang dianut oleh masyarakat dan jemaat di era 

postmodern. Tujuan kedua adalah untuk menemukan suatu model pelayanan 

pastoral yang relevan bagi jemaat yang sudah terpengaruh oleh budaya 

postmodern. Metode yang digunakan adalah penelitian literatur dengan 

membandingkan dan membuat sintesis, serta analisis terhadap berbagai 

literatur yang berkaitan dengan pelayanan pastoral di era postmodern. 

 Hasil studi literatur yang dipaparkan dalam penelitian ini menunjukkan 

bahwa pengaruh pandangan postmodern telah masuk dalam kehidupan 

jemaat, dimana memandang bahwa kebenaran Firman Tuhan tidak lagi 

absolut, tapi mereka menciptakan pandangan tentang kebenaran yang 

dikreasikan secara subyektif. Pelayanan kepemimpinan pastoral untuk 

menghadapi hal ini adalah, 1) Pemimpin harus rohani 2) Pemimpin harus 

memiliki visi 3) Pemimpin harus berubah. 

Selain itu model pelayanan pastoral kepada jemaat yang dapat 

dilakukan adalah 1) Melakukan pelatihan kepada para kaum awam, 2) 

Menciptakan kelompok sel 3) Melakukan pelayanan pribadi. 

 

Kata Kunci: 

kepemimpinan, pastoral, postmodern, kebenaran, komsel 
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Abstract 

 

 

This study aims to show the characteristics and views of the truth that 

is held by the community and the church in the postmodern era. The second 

objective is to find a model of pastoral care that is relevant for congregations 

who have been affected by postmodern culture. The method used is literature 

research by comparing, synthesizing, and analyzing various literature related 

to pastoral care in the postmodern era. 

 The results of the literature study presented in this study indicate that 

the influence of postmodern views has entered the life of the congregation, 

which views that the truth of the Word of God is no longer absolute, but they 

create views of truth that are subjectively created. Pastoral leadership 

services to deal with this are, 1) Leaders must be spiritual 2) Leaders must 

have vision 3) Leaders must change. 

In addition, the model of pastoral care to the congregation that can be 

done is 1) Conducting training for lay people, 2) Creating cell groups 3) 

Doing personal service. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Zaman telah mengalami perkembangan yang sangat cepat dipicu oleh 

perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Jika pada perkembangan 

zaman sebelumnya berjalan lambat dan dapat terlihat batas-batasnya, pada 

era teknologi informasi ini berjalan sangat cepat. Covey menuliskan adanya 

lima zaman peradaban manusia, yang dimulai dengan zaman berburu dan 

mengumpulkan makanan, zaman pertanian, zaman industri, zaman pekerja 

pengetahuan/informasi, dan zaman kebijaksanaan yang sedang mulai.1 Era 

modern dimulai pada zaman industry, sedangkan post modern dimulai pada 

zaman pengetahuan/informasi.  

Setiap zaman memiliki ciri-cirinya tersendiri yang membentuk watak, 

sikap dan pola hidup. Perubahan zaman secara otomatis disertai dengan ciri 

kehidupan yang berbeda. Antara masyarakat pemburu dan pengumpul 

memiliki perbedaan dengan masyarakat pertanian, demikian halnya 

masyarakat modern pada zaman industri, memiliki pola hidup yang berbeda 

dengan zaman pengetahuan/informasi.  

Perubahan ini perlu disikapi oleh para pemimpin gereja, untuk terus 

mengikuti perubahan dan perkembangan zaman. Gereja yang kaku dan tidak 

                                                           
1 Stephen R. Covey , The 8th Habit (terj.), (Jakarta: Gramedia, 2010), 21 
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mau berubah bisa jadi akan menjadi korban perkembangan zaman dan 

ditinggalkan oleh jemaatnya. Terutama pada era postmodern, dimana salah 

satu ciri yang menonjol adalah jemaat yang tidak mau terikat, dan tidak 

menyukai sesuatu yang kaku dan baku. Sehingga perubahan pola 

kepemimpinan gereja mutlak dilakukan pada era ini. 

 

Perubahan pada era postmodern ini bisa menjadi peluang bagi 

pertumbuhan gereja, atau juga bisa menjadi tantangan yang harus dihadapi 

gereja. Kedua hal ini tergantung dari bagaimana gereja menerapkan 

kepemimpinan pastoral dalam seluruh aspek pelayanan gereja. mejadi suatu 

peluang pertumbuhan apabila bentuk kepemimpinan pastoral mengalami 

perubahan, beradaptasi, terhadap perubahan tanpa kehilangan esensi penting 

dari gereja. Hal ini berarti gereja justru menjadi tempat bagi komunitas-

komunitas dan melakukan pembinaan terhadapnya. Menjadi tantangan 

apabila gereja tidak mau berubah dan tidak dapat mengikuti perkembangan 

zaman. Jemaat yang ada di dalam gereja merasa terkekang dan akhirnya 

keluar mencari sesuatu yang dianggap baru di luar gereja. 

 

Menjadi persoalan bersama yang perlu dipikirkan adalah: 1) 

Bagaimanakah Pandangan dan ciri masyarakat postmodern pada masa kini? 

Bagaimana bentuk kepemimpinan pastoral di era postmodern ini? Pertanyaan 

utama inilah yang akan dijabarkan jawabanya dalam karya tulis ini. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dari 

penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah kebenaran dalam pandangan postmodern? 

2. Bagaimanakah kepemimpinan yang efektif pada abad XXI? 

3. Apa sajakah bentuk-bentuk pelayanan yang relevan di abad XXI? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk mencapai suatu pemaparan 

teologis yang berkaitan dengan: 

1. Untuk menjelaskan kebenaran dalam pandangan postmodern. 

2. Untuk mengetahui model kepemimpinan yang efektif pada abad XXI 

3. Untuk menemukan dan menjelaskan bentuk-bentuk pelayanan yang 

relevan di abad XXI. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dianggap penting karena memiliki manfaat untuk para 

pemimpin gereja agar memiliki wawasan dan pangandan yang benar dan 

Alkitabiah dalam memimpin jemaat yang sudah banyak dipengaruhi oleh 

filsafat postmodern.  



 

4 
 

Bagi para gembala sidang sebagai suatu wawasan baru untuk 

memperoleh penjelasan tentang bentuk-bentuk pelayanan yang efektif pada 

masa abad XXI ini. 

Bagi kemajuan ilmu teologi terutama yang berkaitan dengan 

kepemimpinan dan pelayanan pastoral, karena dapat menyumbangkan 

pemikiran yang dapat dijadikan rujukan untuk penelitian lebih lanjut, atau 

untuk penelitian pengembagan pada pokok pembahasan tentang 

kepemimpinan Kristen. 
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BAB II 

KEBENARAN MENURUT PANDANGAN POSTMODERN 

 

Istilah postmodern telah banyak diperbincangkan pada akhir abad XX. 

Hal ini terjadi karena adanya perubahan gaya, pola kehidupan sebabagai 

akibat globalisasi, dan kemajuan dalam bidang teknologi informasi. Pada 

bagian ini secara khusus akan dijelaskan pengertian postmodern, ciri-ciri 

masyarakat postmodern yang juga telah mewarnai kehidupan jemaat di 

gereja, dan selanjutnya akan dibahas pandangan postmodern mengenai 

kebenaran. 

 

A.  Pengertian Postmodern 

Postmodern merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut sebuah 

era baru setelah era modern. Era ini dimulai pada akhir abad XX dan awal 

memasuki abad XXI. Pada awalnya postmodern merupakan bentuk 

perkembangan dalam bidang seni, dan arsitektur. A late 20th-century style 

and concept in the arts and architecture, characterized by a general distrust 

of theories and ideologies as well as a problematical relationship with the 

notion of ‘art’. 2 Pengertian yang senada juga tertulis dalam Wikipedia bahasa 

Indonesia sebagai berikut: 

                                                           
2 Soanes, Catherine ; Stevenson, Angus: Concise Oxford English Dictionary. 11th 

ed. Oxford : Oxford University Press, 2004 
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Berdasarkan asal-usul kata, pascamodernisme, berasal dari 

bahasa Inggris yang artinya faham (-isme), yang berkembang 

setelah (pasca) modern. Istilah ini muncul pertama kali pada 

tahun 1930 pada bidan seni oleh Federico de Onis untuk 

menunjukkan reaksi dari moderninsme. Kemudian pada bidang 

Sejarah oleh Toyn Bee dalam bukunya Study of History pada 

tahun 1947. Setelah itu berkembanga dalam bidang-bidang lain 

dan mengusung kritik atas modernisme pada bidang-bidangnya 

sendiri-sendiri.3 

Selanjutnya pengertian postmodern juga menyangkut aspek yang lebih 

luas, yaitu pemikiran yang menolak ajaran dan praktek-praktek pada masa 

modern. Pengertian seperti ini misalnya adalah sebagai berikut: 

Characteristic of a style and school of thought that rejects the dogma and 

practices of any form of modernism4  

Istilah postmodern di bidang filsafat menunjuk pada segala bentuk 

refleksi kritis atas paradigma-paradigma modern dan atas metafisika pada 

umumnya. Di bidang kemasyarakatan (sosiologi) secara umum diartikan 

sebagai pola pikir manusia yang bergeser dari masyarakat industri menjadi 

masyarakat informasi. 

                                                           
3 Pengertian Pascamodern, (Internet: 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pascamodernisme), diakses pada tanggal 19 Januari 2015 

4 Collins English Dictionary. 8th ed., Complete & unabridged ed. Glasgow : 

HarperCollins, 2006 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pascamodernisme
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Masyarakat modern memiliki ciri yang berbeda dengan masyarakat 

postmodern, Harvey menuliskan perbedaan ini dilihat dari cara pandangnya 

terhadap masa lalu dan masa depan: 

Modern society is different precisely because the focus has 

shifted from past to future. In modern society meaning and 

purpose is found in the attempt to control the future. The 

postmodernist has lost confidence, however, in any sort of meta-

narrative and thus cannot see the future under control in the way 

that the modernist can. What meaning there is, is found purely in 

the present instant. It has been argued that the postmodern shift 

has come about precisely because of a crisis in our experience of 

space and time.5 

 

Bagi masyarakat postmodern keefektifan sejarah telah berakhir. 

Mereka membentuk cerita mereka sendiri  dalam bentuk meta-narrative yang 

akan dipakai untuk menemukan sesuatu yang terbaik pada zamannya sendiri. 

Misalnya Nietzsche, adalah seorang pemikir postmodern yang hidup pada 

masa gemilangnya modernism, telah memproklamirkan suatu stetmen Allah 

yang mati dan kebenaran moral yang bersifat obyektif dan merupakan 

kebenaran yang universal.6 

                                                           
5 David Harvey, The Condition of Postmodernity, (Cambridge, Mass: Blackwell, 

1990), p. 201. 

6World Evangelical Fellowship. Theological Commission: 



 

8 
 

Siapakah mereka? Generasi X, Buster dan Milleniall, termasuk dalam 

golongan generasi postmodern. 

Thus, Gen-X experts who predicted that this generation 

would be the first not to exceed the wealth of their parents 

apparently spoke too soon. It is good that the Gen-X, Buster, and 

Millennial terminologies have fallen into disfavor. Those who 

used the terms recognized that the groups they sought to describe 

were bound together more by attitude than by age. These reasons 

should be enough to encourage us to quit using generational 

labels—but the most powerful reason is that postmoderns tend to 

resent labels.7  

 

Para sarjana postmodern berpendapat bahwa, masyarakat desentralisasi 

global seperti kita pasti menciptakan tanggapan/ persepsi yang digambarkan 

sebagai postmodern, seperti penolakan terhadap apa yang dilihat sebagai 

kesalahan, memiliki kesatuan dari meta-narasi dan hegemoni; melanggar 

frame tradisional, memiliki struktur dan kesamaan gaya atau model; dan 

penolakan terhadap bentukan model yang dihasilkan dari logosentrisme, 

menolak sesuatu yang bersifat hirarkis.8 

                                                           
7Stetzer, Ed: Planting New Churches in a Postmodern Age. Nashville, Tenn. : 

Broadman & Holman, 2003, S. 112 

8 Diambil dari bahan mata kuliah 21st Century Pastoral Leadership, Institut Injil 

Indonesia, Batu 
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Dari serangkaian pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa 

postmodernisme adalah suatu paham yang muncul sebagai suatu reaksi dari 

paham modernism yang legalistik dan rasionalistik, yang dipandang tidak 

mampu memberikan penjelasan memuaskan, sebagai jalan keluarnya semua 

paham, nilai, dan kebenaran dihargai. Masing-masing orang memiliki 

pandangannya sendiri dan itu benar dalam ranah pemahaman individu 

maupun dalam komunitas. 

 

B. Ciri-Ciri Masyarakat Postmodern 

Postmodern menghargai nilai tradisi, sangat terbuka dan bersifat 

pluralism. Hal ini telah membentuk suatu masyarakat yang memiliki ciri-ciri 

tertentu. Terdapat delapan karakter sosiologis postmodernisme yang 

menonjol, yaitu :9 

a) Timbulnya pemberontakan secara kritis terhadap proyek modernitas; 

memudarnya kepercayaan pada agama yang bersifat transenden (meta-

narasi); dan diterimanya pandangan pluralisme relativisme kebenaran. 

b) Meledaknya industri media massa, sehingga ia bagaikan perpanjangan 

dari sistem indera, organ dan saraf kita, yang pada urutannya 

menjadikan dunia menjadi terasa kecil. Lebih dari itu, kekuatan media 

massa telah menjelma bagaikan “agama” atau “tuhan” sekuler, dalam 

                                                           
9 Zeya, Postmodernisme, (internet: 

http://belajarbarengziya.blogspot.co.id/2012/11/postmodernisme.html), diakses 19 Januari 

2019 

http://belajarbarengziya.blogspot.co.id/2012/11/postmodernisme.html
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artian perilaku orang tidak lagi ditentukan oleh agama-agama 

tradisional, tetapi tanpa disadari telah diatur oleh media massa, semisal 

program televisi. 

c) Munculnya radikalisme etnis dan keagamaan. Fenomena ini muncul 

diduga sebagai reaksi atau alternatif ketika orang semakin meragukan 

terhadap kebenaran sains, teknologi dan filsafat yang dinilai gagal 

memenuhi janjinya untuk membebaskan manusia, tetapi sebaliknya, 

yang terjadi adalah penindasan. 

d) Munculnya kecenderungan baru untuk menemukan identitas dan 

apresiasi serta keterikatan rasionalisme dengan masa lalu. 

e) Semakin menguatnya wilayah perkotaan (urban) sebagai pusat 

kebudayaan, dan wilayah pedesaan sebagai daerah pinggiran. Pola ini 

juga berlaku bagi menguatnya dominasi negara maju atas negara 

berkembang. Ibarat negara maju sebagai “titik pusat” yang menentukan 

gerak pada “lingkaran pinggir”. 

f) Semakin terbukanya peluang bagi klas-klas sosial atau kelompok untuk 

mengemukakan pendapat secara lebih bebas. Dengan kata lain, era 

postmodernisme telah ikut mendorong bagi proses demokratisasi. 

g) Era postmodernisme juga ditandai dengan munculnya kecenderungan 

bagi tumbuhnya eklektisisme dan pencampuradukan dari berbagai 

wacana, potret serpihan-serpihan realitas, sehingga seseorang sulit 

untuk ditempatkan secara ketat pada kelompok budaya secara eksklusif. 
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h) Bahasa yang digunakan dalam waacana postmodernisme seringkali 

mengesankan ketidakjelasan makna dan inkonsistensi sehingga apa 

yang disebut “era postmodernisme” banyak mengandung paradoks 

 

Ciri-ciri masyarakat postmodern ini juga telah mewarnai keadaan 

jemaat pada masa kini. Dimana jemaat pada masa sekarang ini memiiki ciri-

ciri menonjol sebagai berikut:10 

a) Short time commitment, yaitu kecenderungan memiliki komitmen yang 

pendek. Jemaat suka berpindah-pindah dalam beribadah, dari gereja 

yang satu ke gereja yang lain. Alasan utama biasanya menghindari 

masalah, mencari sesuatu yang baru, yang dianggap memuaskan dan 

menyegarkan rohani atau bahkan emosinya. Gereja perkotaan yang 

memiliki fasilitas ibadah lengkap menjadi tujuan jemaat. Alhasil 

muncullah mega-church, di daerah perkotaan. 

b) Pragmaticism, yaitu kecenderungan jemaat yang menghendaki sesuatu 

yang serba mudah, nyaman, dan berorientasi pada pemuasan diri 

sendiri. 

c) Eskapisme, yaitu kecenderungan jemaat yang menghindarkan diri dari 

tantangan, lari dari masalah, tidak komitmen melakukan kebenaran jika 

menimbulkan penderitaan. Menghalalkan banyak cara untuk 

menghindari penderitaan dan masalah. Menghindarkan diri dari bentuk-

                                                           
10 Dikembangkan dari bahan mata kuliah 21st Century Pastoral Leadership, I3 Batu 
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bentuk kesulitan yang seharusnya diselesaikan secara wajar dan 

menurut kebenaran. 

d) Sektarianisme berkelompok dalam komunitasnya sendiri. Tidak 

memperdulikan keadaan lingkungan sekitar, berifat individualisme.  

e) Combination, mengkombinasikan banyak ajaran yang dianggap baik. 

bersifat pluralis. Selain itu masyarakat postmodern juga menganut 

gerakan zaman baru dengan mengkombinasikan berbagai aliran, 

kepercayaan yang dianggap baik. Menggali ulang tradisi dan bentuk-

bentuk spiritualitas yang ada di masa lalu, dan mempraktekkannya 

bersama dengan iman Kristennya. 

 

C. Kebenaran dalam Pandangan Postmodern 

Dalam kehidupan setiap hari tidak ada kebenaran mutlak, semua 

bersifat relative, tidak ada jawaban yang sama dalam dunia akademik, bersifat 

subyektif, dan tidak ada kesepakatan bersama. Budaya memiliki bentuk yang 

terbagi-bagi, dan setiap orang menikmati dan bermain ditengah-tengah 

budaya yang beraneka ragam ini. 

Postmodernisme menyerang status khusus kebenaran yang satu, 

universal, total, dan absolut sebagaimana dipahami dalam modernisme. 

Kebenaran tunggal dan universal tidak diakui, yang ada hanya kebenaran-

kebenaran yang ‘benar’ untuk setiap masyarakat atau komunitas. sehingga 

kebenaran dipahami sebagai terpecah-pecah kedalam kebenaran-kebenaran 

yang sederajat tanpa acuan normatif tunggal di luarnya. Tidak ada tradisi atau 



 

13 
 

ideologi yang berdiri diatas tradisi yang lain atau ideologi yang lain. 

Kebenaran yang diyakini seseorang sebagai benar bukan lagi kebenaran 

tunggal melainkan bagian dari pluralisme kebenaran.11  

Grenz, dalam tulisannya mengatakan: 

Filsafat postmodern menerapkan teori dekonstruksi kepada 

realitas. Sebagaimmana setiap teks dibaca secara berbeda, 

demikian juga realitas akan dibaca berbeda oleh setiap orang yang 

menghadapi realitas tersebut. Ini berarti tidak ada makna tunggal 

dalam dunia, tidak ada titik pusat sebuah realita.12 

 

Ini berarti postmodern tidak mengizinkan adanya klaim kebenaran yang 

absolut dan pembuktian kebenaran yang mutlak atau kebenaran tertinggi di 

atas kebenaran lain. Setiap orang bebas menafsirkan setiap realitas tanpa 

suatu standar apapun dan semuanya harus diakui dan dihargai sebagai 

kebenaran. Kebenaran bersifat relative, kebenaran bergantung pada setiap 

subjek. Namun demikian sebenarnya kebenaran bagi postmodern bukan 

sepenuhnya subjektif individualis. Subjektivitas postmodern adalah 

subjektivitas komunal, sebab kebenaran merupakan kesepakatan komunal. 

Cara pandang postmodern menjadikan komunitas sebagai dasar pemahaman 

kebenaran.13 

                                                           
11 Karman, Yongky. Pengaruh Postmodernisme dalam Pendidikan, Diktat kuliah 

2009 

12 Grenz, J. Stanley, A Primer on Postmodernism, (Jogjakarta: ANDI 2001), 14 

13 Ibid. hal. 17 

http://www.blogger.com/null
http://www.blogger.com/null
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Dari sini dapat dikatakan bahwa masyarakat postmodern bersifat 

subyektif dan mengeluarkan sifat obyektif. Mereka juga mempertanyakan 

semua hal termasuk kebenaran, dengan demikian tidak ada kebenaran truth 

dengan huruf ‘T’ besar. Kebenaran bersifat relative dan masih terus 

dipertanyakan. Selain itu masyarakan postmodern juga memiliki ceritanya 

sendiri memiliki meta-narative mereka sendiri. Tidak menyukai sesuatu yang 

bersifat hairarkis, terstruktur, berurutan langkah demi langkah dalam bentuk 

list.  

Sebagai gantinya postmodern menawarkan formula relatif, subjektif, 

dan komunal. Sedangkan dalam tataran aplikatif postmodern meninggalkan 

individualisme, religiositas, rasionalitas dengan memberikan alternatif 

komunalisme (kebersamaan dalam komunitas), spiritualitas (spiritualitas di 

terangkan sebagai hal yang berbeda dengan religiositas, karena spiritualitas 

diartikan sebagai kondisi batin yang merdeka bebas dari doktrin-doktrin 

agama), dan eksperimentalitas. 
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BAB III 

KEPEMIMPINAN PASTORAL ABAD XXI 

 

 

Kepemimpinan adalah suatu seni yang usianya setua umur manusia di 

bumi. Institusi rumah tangga yang dibuat oleh Allah dalam Kejadian 2 

membuat kepemimpinan menjadi ada. Kepemimpinan adalah seni 

mempengaruhi menggerakkan orang untuk bekerja secara terkoordinasi 

dimana setiap dan semua orang tergerak mengerjakan pekerjaannya serta 

menyelesaikan tugasnya dengan baik berdasarkan berdasarkan program yang 

telah dicanangkan dalam kinerja keorganisasian secara menyeluruh.14 

Lebih spesifik kepemimpinan Kristen adalah suatu proses terencana 

yang dinamis dalam konteks pelayanan Kristen (yang menyangkut faktor 

waktu, tempat dan situasi khusus), yang didalamnya oleh campur tangan 

Allah, Ia memanggil bagi diriNya seorang pemimpin (dengan kapasitas 

penuh) untuk memimpin umatNya (dalam pengelompokkan diri sebagai 

suatu institusi/organisasi) guna mencapai tujuan Allah yang membawa 

keuntungan (bagi pemimpin, bawahan, da lingkungan hidup) bagi dan 

melalui umatNya untuk kejayaan KerajaanNya. 

Menyikapi perubahan zaman yang terjadi di era postmodern, perlu 

profil pemimpin yang memiliki kualifikasi mendasar yang penting. Dalam 

                                                           
14 Yakop Tomatala, Kepemimpinan yang Dinamis, (Jakarta: YT Leadership 

Fondation, 2004) 
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kaitan dengan bahasan ini banyak teori yang menawarkan model-model 

kepemimpinan, dan hal itu sangat baik. namun dalam pembahasan pada 

bagian ini penulis sengaja memilih tiga hal utama yang menurut penulis 

adalah kualifikasi mendasar yang perlu diperhatikan oleh para pemimpin di 

abad XXI. Seorang pemimpin perlu mengembangkan tiga hal utama yaitu 

menjadi pemimpin yang visioner, menyikapi perubahan secara bijak, dan 

pemimpin yang rohani. 

 

A. Visioner 

Visi kepemimpinan adalah kemampuan pemimpin untuk melihat serta 

memahami keinginan suci yang ditulis oleh Allah di dalam batinnya bagi 

organisasi serta kepemimpinannya.15 Visi bersumber dari Allah dan 

dinyatakan dalam kehidupan pemimpin untuk dilakukan. Pemimpin perlu 

memiliki kemampuan untuk melihat apa yang ditulis oleh Allah di 

dalambatinnya. Visi dapat muncul pada saat ada kebutuhan yang mulai 

dirasakan, dan ada pemikiran untuk menyelesaikan kebutuhan tersebut. 

Kebutuhan terasa dan kondisi tidak memuaskan ini kemudian berkembang 

menjadi suatu gambaran mental yang jelas tentang apa yang dapat terjadi dari 

apa yang ada. 

Visi dari Tuhan merupakan panggilan bagi manusia.  Itu sebabnya 

penting bagi seorang pemimpin untuk mendapatkan visi yang bersumber dari 

                                                           
15 Yakob Tomatala, Anda Juga Bisa Menjadi Pemimpin Visioner, (Jakarta: YT 

Leadership Fondation),  
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Allah sendiri. Visi timbul karena adanya hati yang terbeban untuk mengetahui 

serta melakukan kehendak Tuhan dan untuk menjadi apa pun yang 

dikehendaki Tuhan.16 

Tuhan memberikan visi dalam hati manusia yang berkaitan denganapa 

yang harus dilakukan, sehingga seseorang dengan visi akan memilki 

pendirian yang kuat. Hal ini seperti yang dituliskan oleh Stanley: 

Vision are born in the soul of a man or woman who is consumed 

with the tention between what is and what could be. … Vision 

carries with it a sence of conviction. Anyone with a vision will tell 

you this is not merely something that could be done. This is 

something that should be done. This is something that must 

happen. It is this element that catapults men and women out of 

the realm of passive concern and into action. It is the moral 

element that gives a vision a sence of urgency.17 

 

Dari pejelasan ini seorang pemimpin harus memiliki visi bagi 

perkembangan jemaatnya, seturut dengan kehendak Tuhan. Seseorang 

dengan visi Tuhan pasti tidak akan tinggal diam, melihat berbagai tantangan 

atau justru peluang untuk menjangkau jemaat yang postmodern ini.  

                                                           
16 Martha Belawati Tarihoran, Kepemimpinan Kristen yang Visioner, (internet: 

https://marthabelawatitarihoran.wordpress.com/2013/04/14/kepemimpinan-kristen-yang-

visioner/), diakses pada tanggal 19 Januari 2015 

17 Andy Stanley, Visioneering, Gods Blueprint for Developing and Maintaining 

Vision, (Oregon: Multomah Publisher, 1999), 17 

https://marthabelawatitarihoran.wordpress.com/2013/04/14/kepemimpinan-kristen-yang-visioner/
https://marthabelawatitarihoran.wordpress.com/2013/04/14/kepemimpinan-kristen-yang-visioner/
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Visi akan membuat orang terbangun pada saat melihat keadaan jemaat 

yang dilayani, atau orang-orang yang belum terjangkau Injil. Memiliki visi 

untuk mendewasakan dan memberdayakan jemaat. Dalam menunggu visi 

Tuhan menjadi kenyataan seorang pemimpin perlu berdoa memiliki rencana, 

dan kemudian bertindak untuk mewujudkan visinya.18  

Pada waktu Nehemia mendengar kabar kalau tembok Yerusalem belum 

dibangun dan tinggal reruntuhan, dia tidak berdoa supaya Tuhan membagun 

tembok tersebut. Dia berdoa agar pada akhirya beroleh kesempatan untuk 

membangun tembok Yerusalem. Inilah visi yang sesungguhnya, yang 

didoakan kemudian direncanakan, dan sesudah Tuhan memberikan 

kesempatan dilaksanakan.  

Seorang dengan visi berbeda dengan pemimpi. Dremers dream about 

things being different. Visionaries envision themselves making a difference. 

Dreamers think about how nice it would be for something to be done. 

Visionaries look for an opportunity to do something.19 

Seorang pemimpin perlu mempertajam visinya, dan mencari kehendak 

Tuhan bagi jemaatNya. Untuk itu pemimpin yang visioner perlu memiliki 

sikap penting sebagai berikut: 

- Melihat keadaan jemaat dan masyarakat disekelilingnya. Siapa 

mereka, apa kebutuhan mendasarnya, persoalan seperti apakah yang 

sedang dihadapi oleh mereka? Pemimpin perlu peka melihat berbagai 

                                                           
18 Ibid, 30 

19 Ibid, 32 
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perosalan yang timbul dalam kehidupan jemaat. Hal ini sama halnya 

pada saat Nehemia mendengar kabar keadaan kota Yerusalem, dan 

kemudian timbul visi dalam hatinya. 

- Berdoa, berdoa adalah sikap menanti kehendak Tuhan, dan meminta 

kesempatan untuk melakukan visi. Seorang visioner tidak berdoa 

untuk visinya tercapai, akan tetapi dia berdoa memperoleh 

kesempatan, kasih karunia, hikmat da kekuatan untuk mencapai 

visinya. Berdoa berarti memohon tuntunan Tuhan supaya visinya 

sesuai dengan visi Tuhan, sesuai dengan rencanaNya yang agung dan 

mulia. 

- Membuat rencana, setelah berdoa dan sambil terus berdoa seorang 

visioner akan membuat rencana untuk mengerjakan visi. Perencanaan 

akan menuntun seseorang bekerja menurut urutan waktu, memiliki 

target. Selain itu perencanaan yang baik, dapat dipakai untuk 

mengukur tingkat keberhasilan, dan pencapaian visi. 

- Melaksanakan visi, sebaik apapun visi, dan rencana yang sudah dibuat 

akan tetapi bila belum dilaksanakan, berarti visi ini hanya sekedar 

mimpi tanpa kenyataan. Visi perlu dikerjakan sesuai dengan jawaban 

doa dan rencana. Dalam melaksanakannya perlu fokus, mengerahkan 

seluruh potensi, pikiran, tenaga, waktu untukmewujudkan visi ini. 

Seorang visioner akan tetap berjuang dan tahu prioritas-prioritas apa 

yang harus dibuat. 
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Visi perlu dilihat, dan diwujudkan secara nyata dalam pelaksanaan 

kepemimpinan. Bagaimana visi ini dapat dinyatakan? Beberapa langkah 

praktis untuk memahami kebenaran visi dengan merenungkan beberapa 

pernyataan dibawah ini:20 

- Visi itu ada dan terwujud karena TUHAN Allah Sang Pencipta 

adalah Pemberi visi bagi setiap individu dengan menuliskannya di 

dalam batin untuk pemenuhan hidup setiap insan. 

- Visi selaluberkaitan dengan kebutuhan nyata dalam dan bagi 

kehidupan 

- Visi adalah dasar untuk pemenuhan hidup yang menjawab 

kebutuhan nyata bagi kehidupan. 

- Visi dapat diuntukkan bagi pribadi, rumah tangga, dan 

kepemimpinan setiap individu. 

- Visi memberikan arah yang jelas menuju memasuki masa depan. 

 

B. Menyikapi perubahan secara bijaksana 

Pemimpin perlu melihat perkembangan zaman, terlebih dalam era 

postmodern dimana perkembangan berlangung begitu cepat. Mengapa 

seorang pemimpin pastoral harus berubah? Beberapa alasan mendasar yang 

mengharuskan seorang pemimpin berubah adalah:21 

                                                           
20 Yakop Tomatala, Anda Juga Bisa…, 15 

21 Diambil dari bahan mata kuliah 21st Century Pastoral Leadership, Institut Injil 

Indonesia, Batu 2015 
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- Online as the new default 

- Wifi and smartphones 

- Dialogue, orang sekarang tidak puas hanya mendengar, mrk ingin 

berpendapat 

- Kehilangan loyalitas (termasuk pada denominasi) 

- Lack of guilt (kehilangan rasa bersalah)  

- Kehilangan trust kepada otoritas 

Dalam menyikapi perubahan ini seorang pemimpin perlu melakukan 

pendekatan yang berbeda. Perubahan pada tataran ini termasuk dalam 

perubahan paradigma, sehingga mencapai hasil yang besar dan berdampak 

bagi banyak orang. Covey mengatakan: 

Apabila anda ingin melakukan perubahan dan perbaikan, sedikit 

demi sedikit, kecil-kecilan, lakukan sesuatu pada tatanan praktik, 

tingkah laku, dan sikap. Tetapi bila anda ingin membuat 

perbaikan besar yang amat berarti, lakukan sesuatu pada 

paradigma22 

 

Seorang pemimpin perlu berubah dalam mengadakan pendekatan 

kepada jemaat postmodern, yaitu dengan jalan: 

- Kemampuan beradaptasi terhadap perubahan  

- Praktek lebih dari pada teori  

- Pendekatan person-oriented 

                                                           
22 Stephen R. Covey, 8th Habit …, 31 
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- Pendekatan relasi (relational ministry) 

- Pendekatan komunitas  

 

C. Pemimpin yang Rohani 

Spiritual atau rohani merupakan bagian kehidupan Kristen yang 

berkaitan dengan hubungan pribadi antara orang percaya dengan Tuhan. 

Simon Chan menjelaskan bahwa istilah spiritualitas lebih sering dipakai 

daripada istilah teologi rohani. Umumnya spiritualitas mengacu pada jenis 

kehidupan yang dibentuk oleh tipe teologi rohani khusus. Spiritualitas adalah 

realitas yang dijalani, sedangkan teologi rohani merupakan refleksi dan 

formalisasi realitas secara sistematis. Menurutnya pengertian teologi spiritual 

adalah: “Dalam arti sempit teologi rohani mengacu kepada cabang studi 

teologis tertentu yang berkaitan dengan prinsip-prinsip dan praktik-praktik 

kehidupan Kristen.” 23 

Lebih lanjut dijelaskan bahwa teologi harus bersifat rohani, muncul dari 

pengalaman pribadi dengan Allah dalam Yesus Kristus, dan refleksi tentang 

pengalaman itu akan menuntun pada pengetahuan yang lebih mendalam 

berdasarkan pengalaman dengan Allah.  

Donald L. Alexander memandang spiritualitas Kristen sebagai tindakan 

hidup dalam kesalehan dan kekudusan menurut pandangan dan arah teologi 

masing-masing. 24 Misalnya kelompok reformed kekudusan dipandang 

                                                           
23 Simon Chan, Spiritual Theology (terj.), (Yogyakarta: ANDI, 2005), 8 

24 Donald L. Alexander, et al, Cristian Spirituality (USA: Intervarsity Press), 49 
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sebagai hidup menjadi satu dengan Kristus, mendekat kepada Dia yang akan 

memberikan efek kekudusan. Lain halnya dengan kelompok pentakosta, yang 

memahami kehidupan spiritual dimulai dari pengalaman dibabtis dengan Roh 

Kudus, hidup dalam pertobatan sebagai manusia baru, memiliki karunia 

terutama berbahasa roh, dan dengan sungguh-sungguh menjaga kekudusan 

hidupnya.25 

Pengertian lainnya seperti yang dinyatakan oleh Norman dalam 

memberikan arti tentang mistik, yaitu berhubungan dengan pengalaman 

seseorang dalam kedalaman hubungannya dengan Tuhan, serta perasaan 

sukacita dalam keharmonisan hubungan dengan sesama, alam dan lainnya. 

Hal ini sejalan dengan makna spiritualitas yang ditulis oleh Tomatala: 

Spiritualitas atau spirituality adalah natur rohani yang 

menjelaskan tentang kadar karakter atau kualitas rohani seseorang. 

Berdasarkan pengertian ini, bisa dikatakan bahwa spiritualitas 

membayangi kadar karakter setiap orang, dimana karakter dapat 

merupakan ekspresi kualitas spiritualitas itu sendiri. Dalam 

hubungan ini dapatlah dikatakan bahwa spiritualitas adalah hakikat 

dan sifat hidup yang dibangun di atas kadar rohani atau kerohanian. 

Kebenaran ini menegaskan bahwa kerohanian yang tinggi 

merefleksikan spiritualitas yang tinggi yang terbayang dalam 

karakter yang agung. Hubungan spiritualitas dan karakter ini 

menjelaskan adanya kaitan integral yang saling mempengaruhi, 

                                                           
25 Ibid, 140 
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antara kadar kerohanian seseorang dan karakter serta ekspresi 

dirinya. Spiritualitas di sini dapat dikatakan juga sebagai dasar bagi 

integritas seseorang.26 

 

Dari pengertian di atas dapat dirumuskan bahwa spiritual adalah 

perasaan batin seseorang yang memiliki hubungan mendalam bersifat mistis 

dengan Tuhan yang dinyatakan dalam pengalaman hidup, dan dipraktekan 

dalam kehidupan sehari-hari. Teologi spiritual juga tidak terbatas dalam 

hubungan mempercayai Tuhan akan tetapi perasaan kedalaman hubungan 

dalam relasinya dengan sesama, mahluk hidup, alam, dan sesuatu lainnya 

yang dianggap bernilai dan memberikan makna tertentu dalam diri pribadi 

atau sekelompok manusia.  

Kepemimpinan Kristen adalah kepemimpinan yang rohani. Pelayanan 

pastoral adalah pelayanan yang rohani membutuhkan pemimpin yang rohani 

pula. Pemimpin pastoral harus memiliki kualifikasi kehidupan rohani yang 

tinggi. Istilah yang sering didengar di abad XXI ini adalah masalah 

kecerdasan spiritual. Seorang pemimpin tidak hanya cerdas secara intelektual 

(IQ), tetapi juga harus memiliki dimensi kecerdasan Emosi (EQ) dan 

kecerdasan rohani (SQ). 

                                                           
26 Yakob Tomatala, Spiritualitas Pemimpin Kristen, (internet: 

http://yakobtomatala.com/2010/09/01/spiritualitas-pemimpin-kristen/, diakses 23 

November 2015 

http://yakobtomatala.com/2010/09/01/spiritualitas-pemimpin-kristen/
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Allan Nelson menulis sebuah buku tetang kecerdasan spiritual. Bagi dia 

kecerdasan spiritual adalah kemampuan seseorang untuk mengasimilasi iman 

dalam kehidupan setiap hari.27 Selanjutnya dijelaskan bahwa kecerdasan 

spiritual dalam dimensi iman Kristen memiliki kriteria khusus yang terpancar 

dalam kehidupan manusia yaitu buah roh (Gal.522-23), hidup dalam 

pengajaran rohani (Ibr. 6:1-2), Iman yang kuat (Mat. 17:20), pengakuan akan 

kegagalan rohani (Mzm 51), kerendahatian dalam sikap pelayanan (Fip.2:3-

11).28  

Sama halnya dengan kecerdasan emosional yang bisa dikembangkan, 

kecerdasan spiritual juga dapat dikembangkan melalui serangkaian disiplin 

rohani. Disiplin rohani yang dirumuskan oleh Nelson adalah dengan 

mempraktekkan metode Yesus bersama dengan murid-muridnya sehingga 

menjadi serupa dengan-Nya dan mencapai kematangan rohani sejati. Nelson 

mengatakan bahwa kecerdasan spiritual merupakan hasil alami pada saat 

orang percaya secara disiplin melatih hidupnya dengan menerapkan metode 

pemuridan Yesus, yaitu: 1) Membuat tim perjalanan, artinya membentuk 

komunitas tumbuh bersama, seperti halnya murid-murid Yesus yang diajar 

dan dikumpulkan menjadi suatu komunitas kecil 12 orang. 2) Menentukan 

arah serta  ajaran melalui khotbah atau nasehat hamba Tuhan. 3). Menimba 

pengalaman dari perjalanan, yaitu bertumbuh melalui belajar aktif dari 

pengalaman kehidupan setiap hari. 4) Pemandu, yaitu seorang yang akan 

                                                           
27 Allan Nelson, Spiritual Intelligence, (Yogyakarta: Yas. Andi, 2015), 6 

28 Ibid, 13 
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menjadi fasilitator, mentor, yang akan memimpin dalam kelompok tumbuh 

bersama ini, sama seperti Yesus yang menjadi guru bagi murid-muridnya. 

Menurut Morley kehidupan spiritual seseorang bisa meningkat melalui 

latihan rohani untuk menghasilkan kebiasaan yang baik, dan secara perlahan 

perbuatan yang buruk berangsur-angsur dapat dihilangkan. 

Disiplin rohani adalah kebiasaan sehari-hari yang perlu 

dilakukan setiap orang jika mereka ingin hidup lebih dekat kepada 

Tuhan. Disiplin rohani dapat membantu kita memutus siklus atau 

melepaskan suatu kebiasaan. Disiplin adalah kebiasaan rohani yang 

kita lakukan untuk memelihara hubungan lebih intim dengan Tuhan, 

khalik langit dan bumi. Kita melakukan disiplin itu karena kita ingin 

menyenangkan Tuhan, menjalani kehidupan yang terang dan damai, 

menjadi suami yang saleh, mendidik anak-anak untuk takut akan 

Tuhan dan  karena kita ingin menjadi abdi Tuhan.29 

 

Selanjutnya dijelaskan bahwa untuk mencapai disiplin rohani ini perlu 

melatih diri untuk memiliki kebiasaan yang rohani yaitu: 1) Melalui 

perbuatan-perbuatan 2) Melalui Firman Tuhan 3) Melalui tuntunan Roh 

Kudus 4) Melalui kesaksian orang beriman. 

Simon Chan menuliskan bahwa untuk mencapai kehidupan spiritual 

yang tinggi diperlukan latihan-latihan yang dipraktekkan dalam kehidupan 

                                                           
29 Patrick Morley, A Guide to Spiritual Disciplines, (Malang: Gandum Mas, 

2009),14 
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setiap hari.30 Pertama, melalui teologi kehidupan doa, yang mampu 

menyatukan orang percaya dengan Kristus. Doa dipandag sebagai tindakan 

pertama yang menghubungkan doktrin dengan praktik, dan semua latihan 

yang lain sekedar merupakan perincian tindakan utama ini. Kedua, latihan 

rohani yang berfokus kepada Allah dan diri sendiri, yaitu suatu latihan yang 

mengintegrasikan iman dalam kehidupan setiap hari.31 Ketiga, latihan rohani 

yang berfokus pada Firman Tuhan, melalui pembacaan secara rohani dan 

perenungan dalam meditasi mendalam untuk dimaknai sehingga dapat 

dipraktekkan dalam kehidupan setiap hari.32 Keempat,  latihan rohani 

berfokus pada dunia, yang dapat ditempuh melalui kehidupan persahabatan 

rohani dengan sesama manusia, dalam kehidupan gotongroyong seperti 

dalam kehidupan masyarakat Asia. Selain itu berfokus pada meditasi dalam 

hubungannya dengan alam, dimana alam dipakai oleh Tuhan untuk 

menyatakan dirinya kepada seluruh dunia. (band. Maz 19:2, Am 6:6, Mat 

6:28, Luk 12:27).33  

Dari serangkaian penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa kecerdasan 

spiritual terdapat dalam berbagai aspek kehidupan manusia baik dalam 

kepercayaan dan keagamaan maupun dalam hubungannya dengan sesama 

mahluk hidup, alam, atau sesuatu yang dianggap bernilai dan bermakna. 

Kehidupan spiritual seseorang mengalami perkembangan disetiap rentang 

                                                           
30 Simon Chan, Spiritual Theology 2, … 7 

31 Ibid, 31 

32 Ibid, 57 

33 Ibid, 91 
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kehidupannya. Secara khusus dalam iman Kristen kecerdasan spiritual adalah 

kemampuan orang percaya dalam mengaplikasikan iman sesuai dengan tugas 

dan tahapan perkebangannya dalam menghadapi berbagai dinamika 

kehidupan setiap hari. Kecerdasan spiritual dapat dicapai dengan jalan 

memiliki disiplin rohani melalui serangkaian kegiatan kerohanian.  

Tomatala menejelaskan pemimpin perlu memiliki kehidupan etik-

moral yang baik. dapat dimengerti bahwa kehidupan etik moral yang baik ini 

menjadi karakteristik kehidupan spiritual seorang pemimpin. Hal ini dapat 

dijelaskan  secara ringkas sebagai berikut:34 

- Pemimpin Kristen harus membuktikan diri sebagai pemimpin yang 

bertanggungjawab. 

- Pemimpin Kristen harus menemukan diri sebagai pemimpin Kristen 

yang bertumbuh. 

- Pemimpin Kristen Harus menjadi pemimpin model dalam keteladanan 

hidup. 

- Pemimpin Kristen yang berhasil adalah pemimpin yang memiliki 

motivasi dasar pelayan-hamba. 

- Pemimpin Kristen yang baik ialah pemimipin yang memiliki paradigm 

Alkitabiah. 

 

 

 

                                                           
34 Dirangkum dari Yakop Tomatala, Kepemimpinan yang …, 49-76 
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BAB IV 

MODEL PELAYANAN PASTORAL KEPADA JEMAAT 

POSTMODERN 

 

 

Pelayanan kepada jemaat Postmodern memerlukan metode dan strategi 

yang sesuai dengan ciri dan karakteristik jemaatnya. Pembahasan pada bagian 

ini penulis memberikan penjelasan terhadap tiga hal yang dianggap penting 

yaitu, pelatihan kaum awam, pelayanan kelompok sel,  pelayanan pribadi.  

 

 

A. Pelatihan Kaum Awam  

Kaum awam dalam kehidupan setiap hari dapat diartikan sebagai orang 

yang tidak ahli. Dalam Alkitab istilah awam merupakan padanan dari kata 

laity yang merupakan terjemahan dari kata laos, berarti umat Allah. Akan 

tetapi dalam perkembangannya kata ini mengalami penurunan makna bila 

dibandingkan dengan kata klerus yang berarti golongan imam. Selanjutnya 

kaum awam di artikan sebagai jemaat biasa, sebagai lawan dari golongan 

imam, atau para hamba Tuhan yang melayani sepenuh waktu.35 

Kaum awam membentuk suatu komunitas, yang apabila dilatih dan 

dikembangkan dapat dimenangkan bagi Kristus. Pelatihan bagi kaum awam 

                                                           
35 David Baroes, Mengawal Matahari (internet: 

http//www.davidbaroes.blogspot.co.id) diakses tanggal 21 Januari 2015 
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ini dimaksudkan agar kaum awam dapat secara  efektif  menjangkau 

komunitasnya.  

Bagaimana hal ini dapat dilakukan? Beberapa langkah praktis yang 

dapat dilakuka antara lain adalah sebagai berikut: 36 

- Mengajar mereka tentang pokok-pokok iman Kristen 

- Mengajar dan mengembangkan karakter serta kerohaniannya 

- Menyisihkan waktu untuk mengajar mereka bagaimana menjangkau 

komunitasnya. 

- Mengajar mereka bagaimana mengenali talenta dan karunia yang 

dapat diguaka untuk melayani. 

- Mengajar mereka  

- Mengajar mereka bagaimana melatih dan mengajar orang lain 

 

B. Pelayanan dalam Kelompok Sel 

Tujuan utama kelompok sel pada dasarnya adalah terjalinnya hubungan 

dalam suatu komunitas. Kekristenan berbicara tentang hubungan dengan 

Tuhan dan hubungan dengan sesama. Hubungan ini secara efektif dapat 

terjadi dalam sebuah kelompok kecil. 

What separates us from all the religions in the world is the 

centrality of relationships. Our faith is built around relationships, 

not creeds or disciplines. When Jesus was asked about the 

                                                           
36 Pastoral Ministry. (General Conference Ministerial Association, 2002) p. 155 
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greatest commandment, He responded, “ ‘Love the Lord your 

God with all your heart and with all your soul and with all your 

mind and with all your strength’ ” (Mark 12:30, a vertical 

relationship), and to “ ‘love your neighbor as yourself’ ” 

(Matthew 19:18, a horizontal relationship). Jesus did not say, 

“By this will all men know that you are my disciples: that you 

have memorized fifty verses of Scripture.” Instead, He said that 

the way the world would know we are His disciples is how we 

handle our relationships..37  

 

Kelompok sel merupakan sistem informal yang secara keseluruhan 

dipimpin oleh Roh Kudus. Sistem ini bukan merupakan sebuah metode, tekik, 

atau taktik, tetapi lebih merupakan sebuah sistem yang terbuka dimana Tuhan 

Yesus dapat berkarya secara bebas dengan kekuatan Roh Kudus bagi 

pertumbuhan rohani umatNya.38  

Dalam kelompok sel unsur yang harus ada adalah doa, pujian, firman 

Tuhan, dan kehidupan yang saling berbagi dan melayani. Hal ini sesuai 

dengan ciri jemaat postmodern yang mengutamakan relasi dalam sebuah 

komunitas. Dalam kelompok sel anggota terdiri dari 8-15 orang. 

                                                           
37McManus, Ron: Effective Leadership : An Independent-Study Textbook. 

(Springfield, MO : Global University, 2006), p. 89 

38 Bagaimana Memulai Sebuah Kelompok Sel? ( Internet: e Artikel: 

www.sabda.org), diakses tanggal 21 Januari 2015 

http://www.sabda.org/
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Pembentukanya dilakukan secara fleksibel, bisa berdasarkan area atau 

wilayah tempat tinggal, atau profesi, usia, jenis kelamin, dan lain-lain. 

Dalam membentuk kelompok sel, pertama yang perlu dipikirkan adalah 

tujuan pembentukan kelompok sel terebut, yang disesuaikan dengan visi 

gereja. Pernyataan tujuan adalah hal yang sangat penting dan harus 

dinyatakan secara jelas dan spesifik.  

A statement of purpose is crucial. Members should be able to 

recite it almost without thinking. The statement of purpose tells 

why the church exists. For example, a church may decide its 

purpose is to be the body of Christ which equips members for 

ministry both within and beyond its community. Or it may set as 

its purpose that all members develop three key relationships—

toward God in worship, toward fellow Christians to help them in 

spiritual maturity and toward the world to be redemptive.39  

 

Setelah menetapkan tujuan langkah kedua adalah menentukan strategi. 

Membangun strategi harus disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai. 

Banyak cara yang bisa dikembangkan untuk menjangkau orang-orang masuk 

dalam kelompok sel. Beberapa strategi yang dapat ditempuh untuk 

menjangkau anggota baru dalam kelompok sel adalah sebagai berikut: 40  

                                                           
39Barker, Steve: Good Things Come in Small Groups : The Dynamics of Good 

Group Life. (Downers Grove, Ill. : InterVarsity Press, 1997), p. 124 

40 Ibid, 125 
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For this system to work, however, other supporting strategies 

need to be in place. For example, there must be a plan for feeding 

new people into small groups. Here’s how one church does it: 

1. As people come to the worship service at church, they sign a 

visitor’s card in the pew. 

2. The cards are given to the church secretary, who sends a 

welcome letter which includes a folder and other information 

on small groups. 

3. The cards go to a visitation committee. 

4. People from the committee visit newcomers within two 

weeks. They establish rapport, tell more about the church, 

answer questions and invite them to join a small group 

(telling them where, when and so on). 

5. After the visit, the person from the visitation committee calls 

a small group leader to tell about the newcomer and to 

encourage the small group leader to make contact. 

6. A follow-up letter goes to the new person a week later. 

 

Langkah ketiga adalah membentuk struktur organisasi yang akan 

membentuk dan melaksanakan kelompok sel ini. Hal ini dilakukan agar 

kegiatan dalam kelompok sel dapat diorganisasikan dengan baik. Susunan 

pengurus dibuat sesuai kebutuhan disesuaikan dengan keadaan gereja. 
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Sebagai contoh bebrapa gereja di Amerika membagi kelompok selnya 

sebagai berikut: 

Small groups need to be part of a network that ties all the church 

structure together. Elmbrook Church, near Milwaukee, 

Wisconsin, designed a small group program to serve its three 

thousand members. They have three types of small groups: (1) 

peer groups (children, youth, college age), (2) interest groups 

(singles, women, men, missions, choir), and (3) geographic 

groups (neighborhoods). All the groups function under the 

responsibility of a small group pastor41  

 

C. Pelayanan Pribadi 

Pelayanan pribadi dilakukan oleh seorang hamba Tuhan, kepada jemaat 

secara pribadi. Hal ini dapat dilakukan dalam konseling, pelayanan 

penginjilan, dan pelayanan doa. Pelayanan pribadi dilakukan untuk menjawab 

kebutuhan jemaat postmodern yang cenderung pragmatis, ekskapis, dalam 

menyelesaikan masalah, agar tidak lari dari kebenaran Firman Tuhan. 

Kerikatan jemaat dengan bentuk-bentuk tradisi, sebagai tren tipuan 

zaman baru, hanya bisa dilepaskan melalui pelayananan pribadi. Hal ini 

dilakukan melalui percakapan, dalam suasana yang pribadi, dan dalam 

hubungan yang authentic. dengan demikian ada keterbukaan, dan 

                                                           
41 Ibid, 126 
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kepercayaan, sehingga setiap persoalan dapat didoakan, dan jemaat dikuatkan 

untuk dapat mengatasi persoalannya. 

Prinsip Pelayanan pribadi berarti menganggap bahwa sesama orang 

percaya bukan saja satu dalam keluarga Allah akan tetapi merupakan bagian 

dalam kehidupan peribadi. Hal ini seperti yang dilakukan oleh Paulus kepada 

jemaat di Tesalonika, bahwa jemaat adalah anak-anak rohaninya sendiri (ITes 

2:7-8,11). Ada tiga gambaran dalam ayat ini seperti yang dijelaskan oleh 

Moeyer: 

There are three accusations the Thessalonians never could have 

made of Paul. They never could have said, “He didn’t care what 

happened to me after I came to Christ,” “He never showed me 

how to grow as a Christian,” or “When I needed him he wasn’t 

there.” Instead the three thoughts that continually characterized 

his approach to new believers were, “You’re not just part of 

God’s family, you’re part of mine,” “Take my hand and let me 

lead you,” and “I’ll do whatever it takes.” As we think of our own 

approach to new Christians, we would do well to ask, “Has my 

attitude and approach been the same as Paul’s?”42  

 

Dalam memberitakan Injil atau melakukan pelayanan pribadi kepada 

orang postmodern memerlukan wawasan dan pendekatan yang berbeda 

                                                           
42Moyer, R. Larry: Larry Moyer's How-To Book on Personal Evangelism. Grand 

Rapids, MI : Kregel Publications, 1998, S. 100 
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dengan jemaat modern.  List daftar berikut memberikan wawasan tentang 

bagaimanakah membagikan iman kepada jemaat di era postmodern. Dalam 

berperan sebagai pemimpin rohani di era postmodern, seorang pemimpin 

digambarkan dalam empat peranan yang berbeda. Hal ini dijelaskan oleh Mc 

Rainey, sebagai berikut: 43  

- Host,  seorang pemimpin rohani harus bertindak seperti seorang tuan 

rumah yang baik, yang dapat membangun hubungan dengan akrab, 

memberikan rasa aman dan nyaman. Pemimpin dapat menciptakan 

suasanan dalam hubungan itu seperti di rumah sendiri. 

- Doctor, seorang pemimpin harus bertindak seperti seorang dokter  yang 

bisa menyanyakan dengan baik bagaimana kondisi dan persoalan yang 

dihadapi jemaat. Setelah itu berfikir dan melakukan diagnose yang tepat 

tentang situasi dan kondisi jemaat yang dilayani. Dengan demikian 

tindakan yang dilakukan adalah tindakan yang benar, tepat, dan 

menjawab persoalannya.  

- Counselor, seorang pemimpin harus bertindak sebagai  seorang konselor, 

yang memberikan pimpinan rohani, aktif bukan berbicara tapi 

mendengarkan, berempati, dan memahami. Keberhasilan komunikasi 

bukan saja terletak pada banyaknya nasehat, dan kata-kata, tetapi juga 

pada kemampuan dan kesabaran dalam mendengar dan memahami.  

                                                           
43 McManus, Ron: Effective Leadership : An Independent-Study Textbook. 

(Springfield, MO : Global University, 2006), p. 89 
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- Guide, seorang pemimpin  rohani harus bertindak seperti seorang 

pemandu, yang memberikan tntunan, arah untuk mencapai tujuan 

bersama. Pemandu membawa jemaat kepada Tujuan-tujuan Allah, untuk 

kebaikan dan kedewasaan iman jemaat. Pemimpin memandu jemaat 

menemukan tujuan Allah dalam hidup mereka. Our purpose is not to be 

liked by people, but to take them on a journey and to reach a goal they 

might not have reached alone Leaders should take the appropriate role 

according to the needs of the person or persons they are leading. Our job 

is to connect with people, so that we can take them on the journey.44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
44  Jhon C. Maxwell, Million Leaders Mandate, (Equip: Notebook 1, 2003), p. 31 
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

Dari Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa jemaat dan masyarakat 

pada masa sekarang ini berada dalam suatu era baru, yaitu postmodern, era 

teknologi digital dan informasi global. Mereka memiliki pola dan ciri 

kehidupan yang berbeda dari zaman modern.  

Kondisi ini juga telah masuk di dalam gereja, sehingga jemaat 

dipengaruhi oleh kemajuan dan teknologi informasi di era postmodern. 

Jemaat mempertanyakan semua hal termasuk kebenaran, mereka ada dalam 

suatu komunitas, berdialog, membuat ceritanya sendiri, pragmatis, dan tidak 

jarang yang dipengaruhi oleh gerakan zaman baru. 

Hal ini menuntut perubahan yang nyata dalam diri pemimpin pastoral, 

agar dapat melayani secara relevan. Pemimpin memerlukan visi yang baru 

dalam pelayanannya. Pemimpin pastoral juga perlu berubah dan menyikapi 

perubahan secara bijaksana. Mengingat pelayanan pastoral adalah pelayanan 

yang bersifat rohani, pemimpinpun perlu memiliki kehidupan rohani yang 

baik dan berkualitas. Sebagai seorang pemimpin rohani harus memiliki 

kecerdasan spiritual yang dapat diandalkan. 
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B. Saran 

Gembala sebagai pelayan pastoral perlu memiliki dasar kebenaran yang 

Alkitabiah supaya bisa memberikan pengajaran Firman yang benar. Dalam 

pelayanan perlu menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan teknologi 

tetapi tidak ikut hanyut menjadi serupa dengan dunia. 

Berbagai bentuk pelayanan yang dapat dilakukan kepada jemaat 

postmodern misalnya adalah dengan memperlengkapi jemaat kaum awam 

untuk menjangkau komunitasnya. Memperdalam relasi dalam jemaat dapat 

dibentuk kelompok sel. Hal ini dilakukan sesuai dengan komunitas jemaat. 

Selanjutnya seorang pemimpin pastoral perlu melakukan pelayanan pribadi 

secara intensif. 
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