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ABSTRAK
Gereja-gereja beraliran kharismatik yang berkembang dengan begitu
pesat dalam dua dasawarsa terakhir. Dalam perkembangannya, gereja-gereja
kharismatik tersebut bermunculan dan mulai menarik perhatian orang-orang,
termasuk anggota gereja arus utama. Inilah yang menjadi konteks khas
Indonesia, khususnya di Yogyakarta mengenai perkembangan gereja
kharismatik, yaitu ketika mereka berkontestasi dengan gereja arus utama
yang berbasis pada kebudayaan Jawad an sudah ada jauh sebelum
kemunculan gereja kharismatik.
Zygmunt

Bauman

menganggap

bahwa

konteks

masyarakat

kontemporer adalah masyarakat likuid yang terus berubah dan masyarakat
konsumen di mana segala sesuatu saat ini bisa dilihat sebagai komoditas.
Dengan berdasarkan proses kapitalisme, Pete Ward mengusulkan mengenai
sebuah konsep gereja yang menurutnya relevan dengan perkembangan
zaman, yaitu gereja yang mengikuti kencenderungan masyarakat yang likuid
dan

konsumtif.

Ia

mengusulkan

supaya

gereja

melakukan

deinstitusionalisasi dan komodifikasi.
Penelitian ini melihat bahwa gereja kharismatik berdasarkan pada
konsep Ward yaitu ketertarikan umat atau warga gereja ternyata memang
disebabkan oleh kecenderungan likuid serta komodifikasi tersebut. Terhadap
gereja arus utama seperti GKJ (Gereja-gereja Kristen Jawa) yang cenderung
masih solid, gereja kharismatik berusaha berkontestasi dengan gereja arus
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utama. Keberadaannya menjadi alternatif bahkan resistensi terhadap
kemapanan gereja arus utama yang cenderung beku/solid.
Penelitian ini melihat ada beberapa apresiasi dan kritik terhadap
fenomena ini dalam konteks kota modern yaitu Yogyakarta. Kecenderungan
model yang likuid membuat gereja-gereja kharismatik lebih inovatif dalam
berbagai hal, khususnya dalam hal penggunaan teknologi dalam ibadah.
Selain itu, mereka juga menyediakan kesempatan luas untuk aktualisasi
identitas diri bagi anggota jemaatnya. Kecenderungan religius semacam itu
akan mendorong orang antara lain untuk bisa mencapai pengalaman puncak
sebagaimana yang disinggung Bauman mengenai kaitan antara agama dan
pascamodernitas. Beberapa ironi dan kontradiksi yang ditemukan dalam
penelitian ini berdasar pada sejarah dan tradisi budaya local nampak ada
kecenderungan gereja-gereja kharismatik tersebut menjadi eksklusif serta
model kepemimpinan tunggal yang agaknya bertentangan dengan keadilan
dan demokrasi di Indonesia.
Kata kunci: Pascamodernitas, modernitas likuid, Zygmunt Bauman, gereja
likuid, gereja kharismatik.
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ABSTRACT
The charismatic churches have grown rapidly in the past two
decades. In its development, charismatic churches emerged and began to
attract the attention of people, including the members of the mainstream
church. This is the typical Indonesian context, especially in Yogyakarta,
about the development of the charismatic chruch, when its contend with the
mainstream church based on Javaness culture, that already existed long
before the emergence of the charismatic chruch.
Zygmunt Bauman considers that the context of contemporary society
is an ever-changing liquid society and consumer society sees everything as a
commodity. Based on the process of capitalism, Pete Ward proposed a
church concept which he thought that was relevant to the development of
the age, the chruch that followed the tendency of a liquid and consumptive
society. He proposed the chruch to do deinstituonalization and
commodification.
This study sees that the charismatic chruch is based on Ward’s
concept that the interest of the people or the chruch is indeed casued by the
liquid tendency and the commodification. Against the mainstream chruch,
such as GKJ (Javaness Christian Chruches) wich tend to remain solid, the
charismatic church seeks to contest with the mainstream chruch. Its
existence becomes an alternative and even a resistance to establishment of
the mainstream church that tend to be solid/frozen.
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This study sees there is some appreciation and criticism of this
phenomenon in the context of modern city, such as Yogyakarta. The
tendency of the liquid model makes the charismatic churches become more
innovative in many ways, especially in terms of the use of technology in
worship ceremony. In addition, they also provide wide opportunities for
self-actualization of identity for members of the their congregations. As
well, such religious tendencies will encourage people to achieve the peak
experience as Bauman mentioned about influence between religion and
postmodernity. Some of the irony and contradictions found in this study
based on the history and tradition of local culture there appears to be a
tendency for these charismatic churches to be exclusive and a single model
of leadership that seems to contradict with justice and democracy in
Indonesia.
Keyword: Postmodernity, liquid modernity, Zygmunt Bauman, liquid
church, charismatic church.
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Bab I
Pendahuluan
1. Latar Belakang Masalah
Salah satu ciri khas dari gereja-gereja beraliran kharismatik yaitu
ibadahnya yang begitu ekspresif. Mulai dari musik hingga penataan
pencahayaan

dibuat

semenarik

mungkin,

dengan

menggunakan

teknologi yang terkini sehingga membuat umat yang mengikuti ibadah
dapat semakin menghayati perjumpaan spiritualnya. Dua gereja
Kharismatik ada di Yogyakarta yaitu Gereja Bethel Indonesia Keluarga
Allah dan Gereja Bethel Indonesia Aletheia yang menjadi studi kasus
dalam penelitian ini, bagi saya juga memiliki kekhasan serupa. Hal ini
membuat banyak orang tertarik untuk datang beribadah di gereja itu.
Gereja-gereja Kharismatik yang pernah saya kunjungi tersebut tentu
memiliki banyak perbedaan dengan gereja-gereja arus utama. Gereja
Kharismatik melaksanakan ibadahnya dengan lebih ekspresif, berbeda
dengan gereja-gereja arus utama yang lebih tenang dan sedikit kaku
(mengacu pada urutan tata ibadah). Dengan kata lain, pengalaman
kebertubuhan begitu mendapat tempat dalam ibadah di gereja
Kharismatik.
Gereja-gereja beraliran kharismatik di Indonesia menunjukkan
perkembangan yang begitu pesat secara kuantitas dalam kurun waktu 34 dasawarsa terakhir. Beberapa data yang dicatat oleh Rony C.
Kristianto menunjukkan perkembangan yang begitu pesat tersebut.
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Salah satunya yang dialami oleh GBI Keluarga Allah yang berpusat di
Solo. Pada akhir tahun 1988 ketika gereja ini dirintis oleh Pdt. Obaja
Tanto Setiawan jumlah pengikutnya adalah 90 orang. Bulan Januari
1990 tempat ibadah yang menampung 300 orang sudah tidak bisa
menampung jemaat yang hadir beribadah. Setelah dibangun tempat
ibadah yang baru, tahun 1991 tercatat jumlah jemaat mencapai 1.000
orang, tahun 1993 bertambah menjadi 2.000 orang. Akhir tahun 1996
jumlah mereka berkembang menjadi 4.000 orang, dan makin
berkembang tahun 1998 menjadi 7.000 orang dengan 262 kelompok sel.
Pada tahun 2006, ibadah umum yang diadakan 5 kali dihadiri oleh
15.000 orang. Di tahun yang sama, tercatat sebagai anggota jemaat di
buku induk adalah 11.672 warga dewasa dan 1.536 anak. 1
Catatan mengenai pertumbuhan jumlah anggota jemaat gereja
beraliran Kharismatik tersebut senada dengan pertumbuhan gereja
Pentakostal-Kharismatik dalam skala global. Joel Robbins memaparkan
sebuah data mengenai perkembangan dan persebaran gereja-gereja
Pentakostal-Kharismatik di seluruh dunia. Ia mencatat bahwa semenjak
kemunculannya di awal abad ke 20 di Amerika Utara, hanya dalam
waktu seratus tahun, pengikut dari aliran gereja ini sudah mencapai 523
juta di luar negara-negara barat, seperti Afrika, Amerika Latin, Asia, dan
Oceania. Bahkan tercatat 9 juta orang berpindah menjadi pengikut
gerakan ini setiap tahunnya. Hal ini merupakan ledakan pertumbuhan
1

Rony C. Kristianto. Injil Bagi Orang Kaya? Teologi Kemakmuran Sebagai Teologi Rakyat.
(Yogyakarta: Taman Pustaka Kristen, 2010). Hal 53-55.
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terbesar sekaligus terpesat yang pernah terjadi di belahan bumi bagian
selatan. Pertumbuhan ini juga membuat gereja-gereja PentakostalKharismatik menjadi bagian dari kekristenan yang mengalami
pertumbuhan tercepat dan paling dinamis. Bahkan, gerakan ini juga
disebut-sebut melampaui Gereja Khatolik untuk menjadi aliran besar
kekristenan di abad ke 21 ini karena ledakan pertumbuhannya yang
begitu pesat.2
Sebagai perbandingan, perkembangan pesat dari gereja-gereja
Kharismatik tersebut ternyata tidak dialami oleh Gereja arus utama.
Contohnya yaitu Sinode GKJ, yang justru cenderung mengalami
penurunan kuantitas keanggotaan warga jemaat. Dalam buku agenda
sinode GKJ, tercatat bahwa tahun 2003, warga jemaat GKJ berjumlah
229.238 orang, dan mengalami penurunan menjadi 225.018 pada tahun
2004. Kemudian tahun 2008 tercatat 223.002 orang, sempat mengalami
kenaikan pada tahun berikutnya (2009) menjadi 226.735 namun pada
tahun 2010 kembali turun menjadi 222.273. Pola naik-turun yang sama
terjadi juga tahun 2011-2012. Sempat mengalami kenaikan pada tahun
2011 menjadi 224.956, namun harus menurun tajam menjadi 218.998
pada tahun 2012. Data terbaru menunjukan jumlah anggota jemaat tahun
2014 berjumlah 215.822 orang, sedangkat tahun 2015 mengalami
penurunan menjadi 213.159 orang jumlah jemaat.3

2

Joel Robbins. “The Globalization of Pentecostal and Charismatic Christianity” dalam
Annual Review of Anthropology, Vol. 33 (2004), Annual Reviews. Hal 117-118
3
Buku Agenda GKJ (Sinode GKJ)
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Kemudian jika melihat pada konteks sejarah kemunculannya di
Indonesia, gerakan Kharismatik yang menjadi cikal bakal gereja-gereja
kharismatik itu mulai muncul sekitar tahun 1960. Ketika itu, Orde Baru
yang berkuasa pasca peristiwa 1965 begitu menitikberatkan pada
pembangunan ekonomi yang kemudian mengakibatkan suatu kejutan
secara sosial di kota-kota besar. Kondisi ini semakin diperparah dengan
adanya kontrol politik yang ketat dari pihak militer, serta adanya
ketegangan tersembunyi antra Islam dan Kristen.4 Menurut Tsalatsa dan
Kooij, situasi tersebut menimbulkan kebingungan dan kekosongan
rohani, sehingga orang mencari kepastian dan pegangan hidup.
Masalahnya, ketika itu gereja kurang peka terhadap situasi tersebut dan
tetap menjalankan pola yang sudah-sudah tanpa ada pembaharuan untuk
menjawab kebutuhan rohani umatnya. Pelayanan di gereja berlangsung
statis, kurangnya penggembalaan, khotbah-khotbah yang hambar, dan
kebaktian/ibadah yang tidak menyapa hati. Hal ini kemudian
menyebabkan arah pencarian religius orang ketika itu bergeser pada
kecenderungan kharismatik yang begitu menyentuh perasaan.5
Perkembangan pesat gereja-gereja Kharismatik juga kerap
dikaitkan dengan Pascamodernitas, khususnya mengenai kecenderungan
religiusitas masyarakat pascamodern. Beberapa aspek dalam gerejagereja Kharismatik dianggap sesuai dengan kecenderungan religius yang
4

Yam’ah Tsalatsa A dan Rijnardus A. van Koij. Bermain dengan Api: Relasi antara Gerejagereja Mainstream dengan Kalangan Kharismatik dan Pentakosta. (Jakarta: BPK Gunung
Mulia, 2007). Hal 34.
5
Tsalatsa dan van Kooij, Bermain dengan Api. Hal 35.
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ada di era pascamodern ini. Seperti yang diungkapkan Kessler, dalam
konteks masyarakat Pascamodern, ketika masyarakat dapat bebas
menentukan identitasnya, dan hal itu justru menimbulkan kecemasan
bagi orang. Dalam kondisi yang demikian, gereja-gereja kharismatik
dengan kecenderungan teologinya yang cukup kuat dalam menanamkan
identitas sebagai orang Kristen dipandang Kessler bisa menjawab
kecemasan masyarakat Pascamodern tersebut. Selain itu, kecenderungan
teologi yang sangat personal itu juga sangat cocok diterapkan dalam
masyarakat pascamodern yang cenderung individual. Mereka menikmati
relasi dengan Tuhan yang lebih personal, emosional dan spiritual. Inilah
yang bagi Kessler menjadi salah satu faktor Gereja Kharismatik begitu
diminati dan bisa berkembang pesat. 6
Kondisi Pascamodern sendiri bagi Zygmunt Bauman adalah era di
mana masyarakat menjadi begitu cair, dan tidak dibekukan oleh tradisi
dan sejarah. Hal ini dibuktikan dengan pesatnya pertumbuhan gerejagereja kharismatik sebagaimana yang dijelaskan di awal tadi.
Masyarakat yang terus berubah dan bergerak, dan akan sangat sulit
untuk kembali pada bentuk asalnya. Zygmunt Bauman menjelaskan
gerak budaya ini dengan menggunakan pengertian likuiditas dan
fluiditas. Bahwa yang membedakan antara yang likuid dengan apa yang
solid yaitu, benda cair akan lebih mudah menyesuaikan diri, dan bahkan

6

Christi Kessler. “Charismatic Christians: Genuinely Religious, Genuinely Modern” dalam
Philippine Studies, Vol. 54, No. 4, The Charismatics (2006), Ateneo de Manila University.
Hal 579.
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akan terus berubah menyesuaikan pada tempatnya. Sedangkan benda
padat tidak bisa mengalir dan tetap akan kembali pada bentuk asalnya.7
Kecenderungan masyarakat pascamodern dalam kerangka teori
Bauman tersebut dalam beberapa hal justru memiliki dampak yang
negatif terhadap gereja. Gereja sebagai komunitas yang terinstitusi bisa
bertahan apabila masih ada partisipasi anggotanya di dalam institusi
tersebut, kebiasaan atau perilaku yang sama dari masing-masing
anggota, serta dedikasi kepada komunitas serta institusi itu. Akan tetapi,
kecenderungan masyarakat pascamodern ternyata berkebalikan dengan
hal itu. Masyarakat kontemporer lebih cenderung bersifat individual
ketimbang menjadi komunal. Selain itu juga masyarakat kini lebih
memilih menjadi pembeli/konsumen ketimbang menjadi produsen.8 Jika
memperhatikan hal ini, maka konteks kontemporer masyarakat
pascamodern bisa menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan gereja.
Dengan kata lain seolah-olah gereja tinggal menunggu waktu untuk
ditinggalkan oleh para pengikutnya di era pascamodern ini.
Penelitian ini akan mencoba menjawab pertanyaan mengenai
bagaimana pengaruh dari mencairnya tatanan masyarakat dengan
perkembangan

dan

dinamika

gereja-gereja

kharismatik

dalam

konteksnya di Indonesia. Apakah memang gereja-gereja kharismatik
bisa menjawab kebutuhan dari masyarakat di era pascamodern ini,
7

Zygmunt Bauman. Liquid Modernity. (Cambridge: Polity Press, 2000). Hal 1-2
Kees De Groot. The church in liquid modernity: A sociological and theological exploration
of a liquid church. Dalam “International Journal for the Study of the Christian Church” Vol.
6, No. 1, Maret. London: Routledge, 2006. Hal 92.
8
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sehingga membuat mereka begitu diminati, dan membuat sebagian
orang mulai meninggalkan gereja-gereja tradisional/arus utama yang
cenderung kaku dan memegang teguh tradisi? Dengan kata lain, apakah
memang ketika gereja kharismatik berkembang begitu rupa hal itu
dikarenakan pengaruh perubahan dari masyarakat yang menjadi semakin
cair. Dan apakah memang seperti yang diungkapkan oleh Pete Ward
bahwa gereja-gereja Kharismatik memang mengkondisikan diri menjadi
gereja likuid sehingga hal ini menyebabkan banyak orang tertarik untuk
tergabung dalam komunitas tersebut.
Pertanyaan tersebut menjadi semakin krusial jika ditarik dalam
konteks Indonesia. Ada hal menarik yang penting untuk diperhatikan
yaitu tentang ketegangan antara gereja-gereja arus utama dengan gereja
kharismatik. Gereja-gereja arus utama cenderung masih berpegang pada
tradisi dan tatanan, sedangkan gereja-gereja kharismatik seperti yang
telah saya jelaskan sebelumnya cenderung lebih likuid. Berdasarkan
pada kecenderungan-kecenderungan tersebut maka bisa dikatakan
bahwa gereja-gereja arus utama lebih merepresentasikan modernitas
solid, dan gereja-gereja kharismatik lebih merepresentasikan modernitas
likuid. Oleh karena itu di tengah era pascamodern ini, gereja kharismatik
hadir sebagai alternatif dari gereja-gereja arus utama yang masih
cenderung senada dengan era modernitas solid.
Hal ini bukan berarti menciptakan dikotomi, karena hal itu justru
akan menjadi pendekatan yang esensialistis, dan tentu itu sangat dihidari
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dalam kajian budaya maupun kajian religi. Karena saya sepakat bahwa
masing-masing aliran gereja memiliki kompleksitasnya sendiri. Akan
tetapi jika dilihat dari kecenderungan yang saya sebutkan sebelumnya,
maka komparasi ini perlu dilakukan untuk bisa melihat dengan lebih
baik fenomena gereja kharismatik dalam era modernitas likuid ini.
Mengingat relasi antara keduanya kerap menciptakan tegangan yang
menarik untuk disimak. Hal itu akan dibuktikan melalui data wawancara
yang nantinya akan dipaparkan.
2. Pertanyaan penelitian
Penelitian ini akan mencoba menjawab pertanyaan:
1. Bagaimana Gereja Kharismatik yang merupakan representasi dari
“gereja likuid” hadir sebagai alternatif dari gereja-gereja arus utama
yang merupakan representasi dari modernitas solid di era
pascamodern?
2. Apa yang menjadi apresiasi dan kritik terhadap Gereja-gereja
Kharismatik di Jogja sebagai representasi dari “gereja likuid”?
3. Tujuan Penelitian
1. Berangkat dari konsep yang ditawarkan oleh Pete Ward mengenai
gereja likuid beserta dengan komodifikasi religiusnya, maka
penelitian ini bertujuan untuk mencari lebih dalam lagi bagaimana
gereja-gereja Kharismatik hadir sebagai alternatif dari gereja-gereja
arus utama yang merupakan representasi dari modernitas solid.
Karena di era modernitas cair ini tentu menarik untuk melihat
8
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bagaimana ketegangan antara gereja kharismatik dan gereja-gereja
arus utama. Namun demikian fokus dari penelitian ini tetap pada
fenomena perkembangan pesat gereja-gereja kharismatik di era
pascamodern, komparasi dengan gereja-gereja arus utama dilakukan
supaya bisa melihat dengan lebih jelas fenomena ini, karena dalam
konteks Indonesia relasi antara keduanya tidak bisa diabaikan.
2. Ketika gereja-gereja Kharismatik merepresentasikan gereja likuid di
tengah masyarakat pascamodern, tentunya hal ini perlu dibaca secara
menyeluruh. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengajukan
kritik dan apresiasi atas kecenderungan dari gereja-gereja tersebut.
Karena pada kenyataanya yang saya lihat di Yogyakarta ketika
melakukan penelitian ini, bentuk religiusitas yang diusung oleh
gereja-gereja kharismatik itu banyak menarik minat orang-orang
khususnya generasi muda.
4. Manfaat Penelitian
1. Memahami dengan lebih mendalam mengenai perkembangan pesat
gereja-gereja kharismatik dalam konteks Indonesia. Salah satu ciri
khas dari perkembangan itu adalah adanya kontestasi dengan gerejagereja arus utama yang masih cukup kuat. Kontestasi tersebut juga
kerapkali menjadikan relasi antara keduanya menjadi tegang. Oleh
karena itulah penelitian ini bermanfaat untuk bisa memberikan
pemahaman baru dalam relasi antara gereja-gereja kharismatik
dengan gereja-gereja arus utama.
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2. Memperluas lingkup kajian religi khususnya mengenai komodifikasi
religius. Penelitian ini berfokus pada bagaimana sebuah institusi
agama melakukan praktik komodifikasi religius. Oleh karena itu
diharapkan penelitian ini bisa bermanfaat untuk bisa mengajukan
kritik terhadap prakti tersebut.
5. Tinjauan Pustaka
Ada beberapa penelitian yang bersinggungan dengan penelitian
ini. Salah satunya adalah yang dilakukan oleh Alfonsus No Embu dalam
penelitiannya yang berjudul “Komoditisasi dan Likuiditas Ekaristi Di
Era Modernitas Cair: Studi atas Fenomena Beribadah Lintas Paroki di
Kota Yogyakarta” (2015). Penelitian tersebut berfokus pada bagaimana
budaya konsumsi dari masyarakat pascamodern yang cair ini
berpengaruh terhadap praktek religius seseorang, khususnya mengenai
fenomena beribadah lintas paroki di Kota Yogyakarta. Dalam penelitian
tersebut ia juga menggunakan kerangka teori Bauman mengenai
modernitas cair. Embu beranggapan bahwa ada pengaruh dari
masyarakat yang mengalami modernitas cair terhadap kecenderungan
ibadah lintas paroki. Hal itu terjadi karena menurut Bauman masyarakat
pascamodern adalah masyarakat konsumsi, dan kecenderungan tersebut
juga ada dalam wilayah religiusitas seseorang. Oleh karena itulah
muncul fenomena ibadah lintas paroki yang dipengaruhi oleh pola
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konsumtif dari masyarakat pascamodern tersebut, karena warga gereja
itu juga adalah masyarakat konsumen itu sendiri.9
Norita Sembiring juga melakukan penelitian serupa, yaitu
mengenai kait kelindan antara altar dan pasar. Dalam penelitiannya
tersebut, Sembiring mencoba menggali bagaimana praktek bergereja di
dalam budaya konsumsi, di mana ia melihat bahwa dalam budaya
konsumsi ini hidup manusia semakin banyak berada dalam level
sintagmatik, yakni hadirnya dua hal yang tidak lazim secara bersamaan.
Ia meneliti beberapa gereja yang berlokasi di pusat perbelanjaan (mall),
yang merupakan perwujudan dari kait kelindan antara altar dan pasar
tersebut.10
R. A. van Kooij dan Y. Tsalatsa mengutip dari R. Jaichandran
dan B.D. Madhav menjelaskan mengenai beberapa karakteristik dari
spiritualitas pascamodern. Ia menyebutkan yang pertama yaitu higher
experience,

maksudnya

adalah

ketika

spiritualitas

pascamodern

memberikan ruang yang seluasnya bagi sinkretisme dalam pelaksanaan
pengalaman mistik. Meditasi, visualisasi, nyanyian ‘mantra’ dan
berbagai teknik lain digunakan untuk membawa pelakunya ke tingkatan
“di luar” kesadaran. Karakteristik kedua yaitu kesunyian sebagai bahasa
dari realitas tertinggi. Dekonstruksi metanarasi ini membawa pelakunya

9

Alfonsus No Embu, “Komoditisasi dan LIkuiditas Ekaristi di Era Modernitas Cair: Studi atas
Fenomena Beribadah Lintas Paroki di Kota Yogyakarta” (Tesis Magister, Universitas Sanata
Dharma, 2015), hal 237-238
10
Norita N. Sembiring, “Menggereja dalam Masyarakat Konsumsi: Studi atas Pengalaman
Orang Beribadah di Gereja Mall” (Tesis Magister, Universitas Sanata Dharma, 2010) Hal
133-135.
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pada dua kemungkinan, yaitu pengalaman mistis dari kesunyian dan
pluralitas narasi dan nilai. Sedangkan karakteristik ketiga yaitu
penjelajahan kedalam diri. Hal itu disebabkan karena realitas dunia tidak
mungkin untuk ditelaah secara objektif. Spiritualitas pascamodern
merupakan pelarian dari realitas dunia, di mana tidak ada pembedaan
antara realitas dan ilusi, yang tercermin dalam slogan “the only way out
is in”. 11
Mereka juga mengutip beberapa karakter dari gereja-gereja
Pentakostal-Kharismatik yang sesuai dengan karakteristik spiritualitas
pascamodern tersebut. Pertama yaitu mengenai sejarah dari gereja
Pentakosta, cikal bakal dari gereja kharismatik yang muncul dari kelas
bawah dan merupakan reaksi atas rasionalitas dan sifat elitis agama
resmi. Peristiwa yang disebut-sebut sebagai kelahiran gereja Pentakosta
yaitu peristiwa di Azusa Street, Amerika Serikat pada tahun 1900, ketika
itu berbagai sekat ras, denominasi gereja, maupun batas social
diruntuhkan sebagaimana ciri khas masyarakat pascamodern.12
Selain itu, dari perspektif sejarahnya, gerakan ini muncul diawali
dari ‘kebangkrutan teologis’ dari gereja-gereja arus utama di Eropa dan
Amerika. Yaitu ketika gereja cenderung statis dan tidak menyentuh
perasaan terdalam dari pengikutnya. Gerakan ini muncul dari
masyarakat bawah (meskipun dalam perkembangannya kini, gerejagereja Kharismatik kebanyakan dari masyarakat kelas menengah), yang
11

Tsalatsa dan van Kooij, Bermain dengan Api. Hal 152
Jan S. Aritonang. Berbagai Aliran di Dalam dan di Sekitar Gereja. (Jakarta: BPK Gunung
Mulia, 2012). Hal. 167.
12
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memampukan mereka untuk menghadapi masa-masa sulit akibat perang
dan depresi. Ia merupakan suatu gerakan eskatologis (kehidupan setelah
kematian) yang membawa harapan akan kedatangan Allah, di mana
sebelumnya dianggap sebagai harapan kosong.13
Karakter kedua yang sesuai dengan spiritualitas pascamodern
yaitu mengenai pluralitas dan relativitas penghayatan. Religiusitas yang
individual merupakan salah satu karakter dari gereja-gereja kharismatik.
Pengalaman pribadi yang sangat personal dan cenderung subjektif
mendapat porsi yang besar dalam corak religiusitas mereka, dengan kata
lain mereka memberikan penekanan lebih besar pada pengalaman
subjektif di atas kebenaran objektif. Karakter ini sesuai dengan
karakteristik spiritualitas pascamodern, di era pascamodern manusia
membuka diri pada kemajemukan pengalaman religius. Kebenaran
religius digantikan dengan pluralitas fenomenologis, sehingga karakter
dari religiusitas gereja-gereja kharismatik sesuai dengan spiritualitas
pascamodern.14
Karakter lain dari religiusitas gereja-gereja kharismatik yang
sesuai dengan spiritualitas pascamodern yaitu tentang penyembahan
yang disebut oleh Jaichandran dan Madhav sebagai ecstatic worship.
Bagi kaum Pentakostal-Kharismatik penyembahan memiliki beberapa
arti, pertama penyembahan sebagai cara hidup, sebagai ekspresi dan
persembahan kepada Tuhan. Kedua, penyembahan sebagai liturgi yang
13
14

Tsalatsa dan van Kooij, Bermain dengan Api. Hal 152-153
Tsalatsa dan van Kooij, Bermain dengan Api. Hal 153-154
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utuh. Ketiga, penyembahan sebagai dimensi perjumpaan dengan Tuhan.
Praktek penyembahan adalah mengalami Yang Ilahi. Ekspresi musik,
pernyataan puji-pujian, dan pernyataan verbal lainnya (bahasa roh)
menjadi pemicu perasaan akan kehadiran Allah. Karakter ini sesuai
dengan karakteristik dari spiritualitas pascamodern yaitu mengenai
realitas virtual. Bagi Jaichandran dan Madhav, penyembahan (worship)
dapat dikatakan sebagai semacam jalan pelarian bagi mereka yang
sedang berbeban berat, dilanda depresi dan frustasi. Bedanya kali ini
‘pelarian’ yang ditawarkan oleh gerakan ini bukanlah dari reality ke
unreality, melainkan dari reality ke ultimatereality. Ibadah yang meriah
dan merangsang ala gereja-gereja Pentakostal-Kharismatik tersebut bagi
Jaichandran dan Madhav merupakan teknik untuk membawa jemaat ke
dalam suasana ibadah yang kondusif dengan tujuan untuk membawa
mereka masuk ke dalam ‘dunia lain’ tersebut.15
Selain ketiga hal yang dianggap sesuai dengan karakteristik
spiritualitas pascamodern tersebut, bagi Jaichandran dan Madhav
kalangan Pentakostal-Kharismatik juga sekaligus memiliki beberapa hal
yang justru tidak sesuai dengan karakter religiusitas dan spiritualitas
pascamodern. Beberapa hal di antaranya yaitu mengenai ciri
pascamodernisme yang cenderung antifundamentalisme. Masyarakat
pascamodern tidak mengenal kebenaran mutlak atau sejati. Dalam hal
ini, kalangan Pentakostal-Kharismatik cenderung pada sikap teologis

15

Tsalatsa dan van Kooij, Bermain dengan Api. Hal 154
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yang tradisional, dan terkadang fundamentalis. Kedua, kebanyakan
kalangan Pentakostal-Kharismatik menolak pluralism keagamaan,
berbeda dengan semangat pascamodernisme yang banyak menerima
masukan dari berbagai pihak. Sementara bagi kalangan PentakostalKharismatik, isi Alkitab sudah pasti merupakan kebenaran absolut.
Ketiga, pascamodernisme menungkinkan orang untuk menjadi siapa pun
yang diinginkan, membuka kemungkinan identitas yang tak berhingga.
Sedangkan dalam kalangan Pentakostal-Kharismatik, identitas dan harga
hidup manusia didasarkan pada hubungan dengan Yesus Kristus.16
Mengenai hal ini, Christi Kessler menjelaskan hal yang senada
yaitu

bahwa

dalam

konteks

masyarakat

pascamodern,

Gereja

Kharismatik hadir menawarkan identitas yang cenderung stabil yaitu
identitas mereka dalam kekristenan, di mana kecenderungan masyarakat
modern adalah akan pencarian identitas, karena memiliki pilihan dan
kebebasan yang sangat luas untuk memberntuk identitasnya.17 Kessler
melalui sebuah penelitiannya yang berkenaan dengan hubungan antara
gereja kharismatik dengan modernisme di Filipina, menunjukkan bahwa
gereja-gereja kharismatik memiliki pengaruh yang positif sekaligus
negatif dengan laju modernitas. Di satu sisi, Gereja Kharismatik
menawarkan teologi yang sangat cocok diterapkan pada masyarakat
modern yaitu teologi yang sangat personal, dan memberikan kebebasan
pada setiap individu untuk memiliki penghayatannya masing-masing
16
17

Tsalatsa dan van Kooij, Bermain dengan Api. Hal 156
Kessler. “Charismatic Christians”. Hal 579
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sesuai dengan apa yang mereka alami. Mereka menikmati relasi dengan
Tuhan yang lebih personal, emosional dan spiritual. Akan tetapi di sisi
lain gereja kharismatik juga menawarkan identitas yang cenderung
stabil, di mana kecenderungan masyarakat modern adalah akan
pencarian identitas, karena memiliki pilihan dan kebebasan yang sangat
luas untuk membentuk identitasnya. Dengan kata lain, gereja-gereja
Kharismatik mempraktekan sebuah antitesis terhadap laju modernitas,
karena ketika kecenderungan dari masyarakat modern adalah identitas
yang begitu plural dan bebas, gereja Kharismatik hadir menekankan
identitas yang stabil dengan pengajarannya (teologis) cenderung
tradisional bahkan terkadang fundamental. Inilah yang mungkin menjadi
salah satu faktor Gereja Kharismatik begitu diminati, karena sejatinya
masyarakat modern ketika diberi pilihan yang seluas-luasnya, justru
menghadirkan kebimbangan dan ketakutan.18
Lebih lanjut lagi Kessler menyebutkan bahwa cara pandang
terhadap dunia dan juga praktek religius dari kalangan gereja
Kharismatik agaknya begitu cocok dengan masyarakat modern yang
menekankan individualitas dan kebebasan memilih. Berbeda dengan
gereja tradisional/arus utama, aliran kharismatik ini begitu berdasar pada
pilihan individu daripada afiliasi institusional dan ritualnya. Melalui
kesaksian-kesaksian rohani yang begitu mendapatkan penekanan di
antara mereka menunjukkan bahwa kekristenan kharismatik begitu

18

Kessler. “Charismatic Christians”. Hal 579
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menikmati relasi yang personal, emosional dan spiritual dengan Tuhan.
Sebagai contohnya Kessler menyebutkan ketika bagi orang-orang di luar
kharismatik sebuah peristiwa merupakan sebuah keberuntungan, maka
jemaat kharismatik cenderung memaknai setiap peristiwa tersebut
sebagai manifestasi dari cinta dan kepedulian Tuhan.19
Pete Ward memberikan pembelaan untuk mendukung konsep
gereja

likuid.

Menurut

Ward,

sangat

memungkinkan

untuk

membayangkan gereja Kristen benar-benar dikontekstualisasikan dalam
paradigma ini. Bukan kehadiran jemaat di dalam ibadah Minggulah
yang membentuk gereja, melainkan dalam diri setiap individu yang
berada di dalam Kristus dan berpartisipasi dalam Liquid dance of God.20
Alih-alih meratapi kemerosotan gereja sebagai institusi, Ward
mengusulkan deinstitusionalisasi ekspresi Iman Kristen dan mengajak
pembaca bukuya untuk menemukan dan mempromosikan berbagai jalan
untuk menjadi gereja yang relevan dalam budaya kontemporer.21
Kees de Groot memiliki pendapat yang berbeda, baginya, usulan
Ward yang begitu apresiatif terhadap pascamodernitas itu cenderung
provokatif namun minim imajinasi teologis dan sosiologis, dalam hal
diperlukan apresiasi yang lebih selektif. Bagi de Groot, ketika gereja
menjadi likuid, hal itu juga berarti bahwa gereja harus melakukan
komodifikasi supaya bisa menarik, dan di situlah yang menjadi
permasalahan baginya. Komodifikasi religius terjadi ketika gereja mulai
19

Christi Kessler. “Charismatic Christians”. Hal 579.
De Groot. The church in liquid modernity. Hal 92.
21
De Groot. The church in liquid modernity. Hal 93.
20
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‘menjual’

produk-produk

religius

dengan

menggunakan

teknik

marketing modern. Groot melihat bahwa dalam moda kapitalisme yang
dapat mengubah orang, relasi, dan perasaan menjadi komoditi, itulah
yang menjadi mimpi buruk bagi Marxisme, dan yang dipermasalahkan
oleh Groot adalah ketika Ward menyambut baik proses tersebut dan
bermaksud untuk mengubah pola misi menjadi semacam itu. 22
Penelitian ini sendiri bermaksud melihat fenomena gereja
kharismatik di tengah konteks Indonesia, khususnya Jogja. Seringkali
ada ketegangan relasi antara gereja kharismatik dengan gereja arus
utama, karena banyaknya anggota jemaat gereja arus utama yang
berpindah ke gereja kharismatik. Sedangkan jika dibaca melalui
kerangka teori Bauman mengenai modernitas cair dan juga konsep
gereja likuid yang diusulkan oleh Ward, maka saya beranggapan bahwa
gereja-gereja arus utama merupakan represenetasi dari modernitas solid.
Selain itu, tesis Ward mengenai gereja likuid juga berangkat dari
kritiknya terhadap kecenderungan religius yang terlalu kuat pada sisi
institusionalnya, di mana sejauh pengamatan saya kecenderungan ini
sangat kuat di gereja-gereja arus utama.
Oleh karena itu ada dua poin yang akan menjadi fokus dari
penelitian ini yang membedakannya dari penelitian terdahulu. Pertama
yaitu mengenai fenomena gereja-gereja kharismatik di Indonesia di era
modernitas likuid dan relasinya dengan gereja arus utama. Hal ini berarti

22

De Groot. The church in liquid modernity. Hal 93.
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bahwa fenomena perkembangan pesat gereja kharismatik ini akan dilihat
menggunakan kerangka teori Bauman mengenai modernitas likuid dan
konsep gereja likuid yang diusulkan oleh Ward. Menurut saya, gereja
kharismatik merupakan representasi dari apa yang diusulkan oleh Ward
tersebut. Serta melihat relasinya dengan gereja arus utama yang
merupakan representasi dari modernitas solid. Kedua, mengingat
perkembangan gereja kharismatik ini begitu pesat termasuk di
Indonesia. Oleh karena itu perlu dilakukan pembacaan secara
menyeluruh. Dalam hal ini penelitian ini akan mengajukan apresiasi dan
kritik terhadap kecenderungan religius yang di era pascamodern ini
begitu diminati oleh banyak orang.
6. Kerangka Teori
Secara ringkas, Madan Sarup menjelaskan perbedaan antara
modernitas dan pascamodernitas. Baginya modernitas merupakan wujud
dari rasionalisasi ekonomi dan administrasi progresif serta diferensiasi
dunia sosial. Modernitas dapat dipahami sebagai pengertian yang
merangkum banyak hal, merujuk pada rangkaian sistem sosial, ekonomi,
dan politik yang muncul sejak abad ke-18. Sedangkan pascamodernitas
pada

dasarnya

adalah

apa

yang

muncul

setelah

modernitas.

Pascamodernitas merujuk pada keambrukan bentuk-bentuk sosial yang
diasosiasikan dengan modernitas yang baru saja terjadi atau aktual. Bagi
Sarup, pascamodernitas menekankan berbagai bentuk identitas individu
dan social yang berbeda-beda. Sebagaimana yang terjadi sekarang
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subjek otonom telah terpecah belah menjadi berbagai macam posisi
subjek yang jamak, polimorfis dan terangkum dalam bahasa.
Menggantikan totalitas yang koersif dan politik yang totaliter,
postmodernitas hadir menekankan demokrasi yang pluralistik dan
terbuka. Kepastian kemajuan diganti dengan kesadaran pada faktor
kebetulan dan ambivalensi. Produktivitas teknologi industri telah digeser
oleh konsumerisme universal.23
Kerangka teoretis yang digunakan dalam penelitian ini adalah
konsep modernitas cair (liquid modernity) yang diperkenalkan oleh
Zygmunt Bauman. Bauman menggunakan analogi cair-padat (liquidsolid) untuk menjelaskan dinamika masyarakat di era saat ini.
Sebagaimana cairan, bagi Bauman masyarakat di masa kini merupakan
masyarakat yang senantiasa berubah tanpa pernah bisa diprediksi dan
tidak pernah memadat atau membeku lagi. Batas-batas dilampaui, tradisi
mulai diabaikan, dan sejarah mulai tidak diperhatikan.
Konsep tersebut dapat dipahami bahwa yang solid akan
mengabaikan waktu, berbeda dengan yang cair (liquid) di mana waktu
justru menjadi begitu penting. Bagi Bauman, ketika berbicara mengenai
sesuatu yang beku atau solid, orang bisa mengabaikan waktu, namun
ketika memahami likuiditas maka mengabaikan waktu merupakan
kesalahan besar. Sesuatu yang beku atau padat, bentuknya akan
cenderung bertahan begitu rupa. Hal itu bisa terjadi dalam rentang
23

Madan Sarup. Postrukturalisme dan Posmodernisme. (Yogyakarta: Jalasutra, 2008). Hal.
202-203.
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waktu yang cukup lama, sehingga waktu di sini menjadi tidak
diperhatikan, karena wujudnya akan sama meski waktu terus berjalan.
Sedangkan sesuatu yang cair cenderung terus berubah dan terus
bergerak dalam waktu yang sangat singkat. Untuk memahaminya
diperlukan keterangan mengenai waktu.

Sebab seiring dengan

berjalannya waktu, sesuatu yang cair juga akan terus berubah dan
bergerak. Oleh karena itu bagi Bauman deskripsi tentang likuiditas
kesemuanya bagaikan potret, di mana hal itu membutuhkan tanggal
pengambilan gambar pada sudut foto, supaya jelas kapan foto itu
diambil dan bagaimana wujudnya ketika itu. Karena lain waktu
wujudnya juga akan berubah, di sinilah waktu dalam likuiditas menjadi
penting.24
Sejauh yang saya pahami mengenai konsep pascamodern ala
Bauman yang menekankan mengenai likuiditas masyarakatnya yaitu
mengenai melelehnya masyarakat beserta identitasnya. Ketika di era
modern identitas dibangun begitu rupa (strukturalis) maka pada era
pascamodern ini identitas tersebut menjadi cair dan polimorfis. Tidak
ada kebenaran tunggal. Yang ada adalah berbagai kompleksitas
perjumpaan. Kompleks karena setiap individu diberi pilihan bebas untuk
membangun identitasnya, sehingga muncul berbagai macam identitas
yang beraneka ragam. Dalam perjumpaan berbagai identitas yang
beraneka ragam tersebut serta dalam kebebasan untuk memilih identitas

24

Zygmunt Bauman. Liquid Modernity. (Cambridge: Polity, 2000). Hal. 2
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tersebut ternyata justru menghadirkan ketakutan dan kekhawatiran
sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian kajian pustaka. Jan
Jagodzinski menggunakan konsep psikoanalisa menyebutnya sebagai
hilangnya wibawa tatanan simbolik. Baginya, di era pascamodern ini
tatanan simbolik telah digantikan oleh perfersi dan hiper narsisme
sebagai norma baru dalam tatanan kapitalisme global.25
Keith

Tester

menjelaskan

konsep

pascamodern

Bauman

khususnya untuk membedakannya dengan modernitas, mengutip salah
satu ungkapan Bauman bahwa pascamodernitas merupakan modernitas
tanpa ilusi. Ilusi yang dimaksud oleh Bauman adalah kepercayaan
modernitas mengenai kondisi-kondisi ideal seperti berbagai konsep
tentang universalitas dan hal-hal yang fundamen itu bagi Bauman justru
telah runtuh. Bauman menggambarkan beberapa ilusi tersebut: Barat
lebih superior daripada Timur, demikian juga kulit putih daripada kulit
hitam, yang beradab daripada yang tidak beradab, yang terdidik daripada
yang tidak terdidik, yang juga yang waras daripada yang gila. Berbagai
oposisi biner tersebut bagi Bauman hanyalah ilusi yang digunakan untuk
membuat sebagian kelompok tidak memiliki kekuatan bahkan untuk
bersuara. Akan tetapi kini di era pascamodern segala ilusi tersebut telah
hilang. Tidak ada seorangpun yang tak terkalahkan. Dalam dunia yang

25

Jan Jagodzinski. Youth Fantasies. (New York: Palgrave Macmillan, 2004). Hal. 103-106.
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semacam itu, konsekuensinya bagi pascamodernitas adalah tetap hidup
dalam kesadaran penuh akan terbukannya berbagai kemungkinan.26
Terbukanya kemungkinan dan pilihan bagi setiap individu
merupakan salah satu karakteristik dari masyarakat pascamodern.
Kebebasan tersebut menuju pada pencarian dan pemenuhan hasrat tiap
individu untuk kebahagiaannya, dengan jalan menghidupi budaya
konsumsi. Bauman dalam bukunya yang berjudul “Consuming Life”
menekankan akan ide ini, bahwa masyarakat pascamodern merupakan
masyarakat konsumsi. Bagi Bauman, dalam masyarakat konsumen,
tidak ada yang bisa menjadi subjek tanpa didahului menjadi komoditi,
dan tidak ada yang dapat menjaga keamanan subjeknya tanpa terus
menerus menyadarkan, membangkitkan dan mengisi kapasitas yang
diharapkan dan dibutuhkan dari komoditas itu sendiri.27
Dari apa yang diungkapkan oleh Bauman tersebut jelas bahwa
kecenderungan dari masyarakat pascamodern dengan likuiditasnya
adalah budaya konsumsi. Tentu saja hal itu sesuai dengan semangat
pascamodern yang individual. Bauman juga menyebutkan bahwa hal di
atas berpengaruh pada relasi inter-personal. Dengan kecenderungan
budaya konsumsi, terbangun tembok pembatas di antara individuindividu. Pola relasinya adalah antara konsumen dan objek yang
dikonsumsi. Hal itu disebabkan karena pendudukan dan kolonialisasi
oleh pasar terhadap regangnya jarak antar individu, jarak yang bagaikan
26

Keith Tester. The Social Thought of Zygmunt Bauman. (New York: Palgrave Macmillan,
2004). hal 139
27
Zygmunt Bauman. Consuming Life. (Cambridge: Polity Press, 2007). Hal 12.
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seutas tali yang mengikat mereka semua, dan pada saat yang bersamaan,
pagar pembatas antara individupun terbangun.28
Hal serupa juga diungkapkan oleh Jan Jagodzinski, bahwa
kecenderungan dari pascamodernitas adalah kecenderungan individu
untuk mengejar kenikmatan. Beralih dari individu yang posesif
(possessive individual) di era modern, kepada “possessed individual”
dalam masyarakat pascamodern. “Possesed individual” ini mengelami
desentralisasi, bukan dalam kendali hasratnya sendiri, melainkan oleh
hasrat liyan (the others) dalam kerangka psikoanalisa Lacan. Situasi
inilah yang disebut antihumanisme atau matinya manusia (death of
man). Antihumanisme ini dikondisikan oleh perancang kapitalisme dan
pasar ekonomi global di mana subjek menjadi sangat lunak dan menjadi
mudah untuk menyesuaikan diri dengan ide neoliberalis mengenai
pilihan dan kebebasan konsumen.29
Dengan demikian menjadi jelas bagaimana karakteristik dari
masyarakat pascamodern yaitu ketika segala sesuatu yang solid berada
dalam proses pencairan terus menerus tanpa henti. Melampaui batasbatas teritorial dan norma, dengan tujuan menemukan dan memenuhi
hasrat konsumsi dari tiap individu yang merupakan konsumen sekaligus
komoditi. Mengenai hal ini Bauman juga menjelaskan mengenai budaya
belanja dalam masyarakat pascamodern. Belanja bukan hanya tentang
makanan atau barang-barang lain, kegemaran yang tak pernah ada
28
29

Bauman. Consuming Life. Hal 11
Jagodzinski. Youth Fantasies. Hal. 103-104.
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habisnya untuk mencari yang baru dan meningkatan teladan dan resep
untuk hidup juga termasuk dalam budaya belanja, dan yang paling
penting yaitu mengenai pelajaran bahwa kebahagiaan kita bergantung
pada kompetensi personal, akan tetapi pada kenyataannya kita
inkompten, atau tidak memiliki kompetensi yang cukup sebagaimana
seharusnya. Oleh karena itulah Bauman menegaskan bahwa masyarakat
pascamodern mengikat

anggotanya terutama

sebagai

konsumen

ketimbang sebagai produsen. Hal itu tentu bertujuan untuk pemenuhan
hasrat masing-masing individu dan juga wujud dari budaya belanja itu.30
Maka

dari

sini

bisa

terlihat

bagaimana

relasi

antara

kecenderungan dan karakteristik dari masyarakat pascamodern yang
telah dijelaskan itu dengan religiusitas seseorang. Jika asumsi di awal
tulisan ini benar bahwa ada hal-hal dalam gereja-gereja kharismatik
yang agaknya sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat pascamodern di
masa kini, maka hal itu merupakan wujud dari kecenderungan konsumsi
masyarakat postmodern, di mana setiap warga gereja juga termasuk di
dalamnya. Kecenderungan untuk mengejar kenikmatan, termasuk dalam
wilayah religius seperti ibadah yang lebih menghibur, menyentuh dan
menakjubkan, tentu bisa menjadi beberapa kenikmatan yang dicari oleh
masyarakat pascamodern ini. Penelitian ini akan membuktikan hal
tersebut. Apakah memang kecenderungan dan gejala teresebut memang
merupakan wujud dari hasrat konsumsi masyarakat pascamodern.

30

Bauman. Liquid Modernity. Hal 74-76
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7. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang berupa
wawancara dalam pengambilan data. Dalam melakukan penelitian,
pendekatan etnografi baru sebagaimana yang dipaparkan oleh Paula
Saukko akan menjadi pendekatan penelitian ini. Etnografi baru adalah
metode penelitian sosial dan budaya yang melakukan penelitian di mana
poin pentingnya adalah tidak melakukan justifikasi terhadap pemahaman
mereka atas realitas. Hal itu merupakan kecenderungan dari pendekatan
etnografi yang lama. Oleh karena itu pendekatan etnografi baru ini juga
menjadi kritik atas pendekatan etnografi yang cenderung melakukan
justifikasi, dalam arti bahwa hasil penelitian atau data dari subjek
penelitian dianggap sebagai pendukung atau bukti dari teori atau proyek
politik tertentu. Menurut Saukko, ada dua arah dalam pendekatan
etnografi baru ini, pertama adalah penelusuran hermenutis atau
fenomenologis untuk memahami dunia yang plural. Kedua adalah upaya
pascastrukturalis untuk membedah wacana yang menengahi pemahaman
kita terhadap kehidupan internal dan eksternal.31
Rather, the defining feature of new ethnography is its
commitment to be ‘truer’to lived realities of other
people.As such, new ethnography usually challenges
concepts – such as ‘resistance’– that social research
uses to categorize or label individuals.It argues that
these labels do not reflect the lived realities of the
people being studied but often render them supporting
evidence for the scholar’s theoretical or political
frameworks or projects…. The two-faced project of new
31

Paula Saukko, Doing Research in Cultural Studies. (London: SAGE Publications, 2003).
Hal. 56
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ethnography – of being true to different lived
experiences and to critically interrogate concepts that
we have used to categorize those experiences –
translates to two research orientations within the
approach.The
first
is
a
hermeneutic
or
phenomenological quest to understand different lived
worlds. The second is a poststructuralist aim to unravel
discourses that mediate our understanding of both the
internal lived and the external social worlds. 32
Poin penting lain dari pendekatan ini yang agaknya sangat
diperlukan dalam penelitian ini adalah mengenai posisi peneliti dengan
subjek penelitian yang berbeda. Perbedaan realitas yang dihidupi antara
peneliti dan subjek penelitian akan menghadirkan ketegangan tertentu.
Oleh karena itulah, menurut Saukko hal ini menjadikan pendekatan
etnografi baru semakin diperlukan. Baginya perlu pergeseran perspektif
yang dialogis dari peneliti dengan liyan yang tengah diteliti. Tujuannya
adalah pertama-tama untuk menjadi lebih peka terhadap muatan sosial
dan personal

yang menghalangi

pemahaman peneliti

terhadap

pengalaman yang berbeda yang dialami oleh subjek penelitian. Kedua,
adalah agar menjadi lebih kritis terhadap batasan dari pemahaman
peneliti, khususnya mengenai perubahan dalam dunia yang berbeda
yang dihidupi oleh subjek penelitian.33 Mengenai hal ini, Saukko
mengutip dari Maso mengutarakan bahwa penelitian etnografi baru
merupakan jalan terbaik dan teradil supaya orang dapat melihat diri
mereka sendiri dan juga dunianya sendiri.

32
33

Paula Saukko, Doing Research. Hal. 56
Paula Saukko, Doing Research. Hal. 57.
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Pendekatan ini menjadi penting untuk dipakai dalam penelitian
yang akan dilakukan. Mengingat posisi peneliti dengan subjek yang
akan diteliti berebeda. Peneliti dibesarkan dalam tradisi gereja arus
utama

(GKJ),

sedangkan

Pentakostal-Kharismatik

subjek

dalam

penelitian

konteks

merupakan

Indonesia,

tradisi

khususnya

Yogyakarata pada tahun 2017. Perbedaan pengalaman hidup ini akan
menghadirkan kecenderungan untuk bias terhadap pemahaman tertentu,
maka catatan Saukko di atas mengenai pergeseran perspektif yang
dialogis dari peneliti supaya lebih kritis dan sadar akan perbedaan posisi
dan prapaham yang ada, tidak mengganggu penelitian, dalam arti bahwa
data hasil penelitian akan bisa menangkap realitas dengan segala
kompleksitasnya. Data yang diperlukan untuk membuktikan hipotesis
saya mengenai gereja kharismatik sebagai alternatif dari gereja-gereja
arus utama yang cenderung solid adalah mengenai pengalaman orang
yang bergereja di gereja-gereja kharismatik, baik itu aktivis maupun
simpatisan mengenai bagaimana pengalaman mereka tentang kedua
aliran gereja tersebut. Mengenai hal apa saja yang membuat mereka
memilih gereja kharismatik ketimbang gereja arus utama.
8. Sistematika Penulisan
Bab I Pendahuluan
Bagian ini berisi latar belakang masalah, pertanyaan penelitian, tujuan
penelitian, tinjauan pustaka, kajian teori, dan metode penelitian, sebagai
pengantar dalam tesis yang akan ditulis. Bab I ini akan menjelaskan
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mengenai hipotesa bahwa di era modernitas likuid ini gereja kharismatik
merupakan gerakan alternatif dari gereja-gereja arus utama yang
cenderung solid. Dengan menjelaskan terlebih dahulu mengenai
perkembangan pesat gereja kharismatik secara global maupun lokal di
Indonesia, dan kaitannya dengan era pascamodern. Kemudian
melihatnya dengan tesis Pete Ward mengenai gereja likuid yang bagi
saya dalam banyak hal direpresentasikan gereja kharismatik.
Bab II Sejarah dan Perkembangan Gereja Kharismatik
Bab ini akan khusus menjelaskan mengenai data-data sejarah tentang
kemunculan gereja-gereja Kharismatik hingga perkembangannya di
masa kini. Bagian ini juga akan menjelaskan mengenai corak tradisi
yang membedakan gereja-gereja kharismatik dan juga gereja-gereja
mainstream/non-kharismatik, mulai dari tata cara ibadah hingga
pengajaran. Poin penting dalam uraian mengenai konteks penelitian ini
adalah bagaimana gereja-gereja kharismatik sepanjang perjalanan
sejarahnya ternyata kerapkali tidak bisa dilepaskan begitu saja dari
gereja-gereja arus utama. Karena kehadiran mereka pun juga pada sisi
tertentu berangkat dari kekecewaan orang terhadap praktik religius yang
cenderung beku dan legalistik.
Bab III Gereja Kharismatik dan Pascamodernitas
Bagian ini berisi pemaparan hasil pencarian data penelitian. Baik itu
data-data hasil wawancara, maupun hasil pencarian data dari konteks
yang memiliki pengaruh terhadap perkembangan gereja kharismatik di

29

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

tengah era pascamodern. Dua hal yang menjadi fokus dari data
penelitian ini adalah mengenai deinstitusionalisasi dan komodifikasi
gereja sebagaimana yang menjadi usulan Pete Ward mengenai gereja
likuid. Data-data ini akan membuktikan hipotesa bahwa gereja-gereja
kharismatik dalam beberapa hal merupakan representasi dari gereja
likuid tersebut.
Bab IV Memaknai Religiusitas Masyarakat Likuid
Bagian ini merupakan analisa data dari hasil penelitian yang sudah
dipaparkan pada bagian sebelumnya. Mengenai bagaimana membaca
fenomena perkembangan pesat gereja kharismatik di era pascamodern
ini. Kritik dan apresiasi akan diajukan dalam bab ini supaya bisa
membaca fenomena ini secara menyeluruh.
Bab V Penutup
Bagian ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang akan menjawab
pertanyaan-pertanyaan penelitian pada bagian awal. Selain itu bagian ini
juga akan berisi rekomendasi, baik itu kepada kedua gereja, maupun
rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut.
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BAB II
Sejarah Kemunculan Serta Perkembangan Gereja Kharismatik
Sejarah gereja-gereja Kharismatik sering dikaitkan dengan sejarah
gereja-gereja Pentakostal. Bahkan beberapa peneliti sering menyebut gereja
kharismatik sebagai Gerakan Pentakosta Baru atau Gerakan NeoPentakostal. Aritonang menganggap hal itu tidak dapat disangkal,
mengingat gerakan Kharismatik ini memang bermula dari Gereja
Pentakostal (lama), sehingga memiliki banyak kesamaan. Oleh karena itulah
seringkali gerakan ini diidentikan atau dicampur-adukkan dengan gerejagereja pentakostal, sehingga bagi Aritonang ada dua kelompok dalam
rumpun

ini,

yaitu

Gereja

Pentakosta

dan

juga

Gerakan

Neo-

Pentakosta/Gerakan Kharismatik.34
Penelitian ini akan menggunakan kerangka dari Tsalatsa dan van
Koiij yang dalam penelitiannya mencoba memetakan kalangan KharismatikPentakostal yang ada di Indonesia menjadi tiga kelompok: Gereja
Pentakostal, Gerakan Kharismatik, dan Gereja Neo-Pentakosta (Gereja
Kharismatik). Karena sejauh pengamatan saya, di luar gereja-gereja
Pentakosta juga ada gereja-gereja yang bercorak kharismatik dan sudah
melembaga dan memiliki jejaringnya sendiri dan membedakan dirinya
dengan kelompok Pentakosta, namun juga berbeda dengan gerakan
kharismatik yang berbentuk parachurch atau gerakan yang menyerupai
gereja dalam beberapa aspek namun tidak sama persis (dalam hal ini tidak
34

Aritonang. Berbagai Aliran di Dalam dan di Sekitar Gereja. Hal 196
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melembaga secara resmi). Kelompok kharismatik yang melembaga inilah
yang dikelompokkan oleh Tsalatsa sebagai Gereja-gereja Neo-Pentakostal
atau dalam penelitian ini disebut dengan Gereja Kharismatik. 35
Dalam konteks Indonesia, sebenarnya secara umum sudah dapat
dibedakan dengan cukup jelas antara Gereja Pentakostal, Gerakan
Kharismatik dan Gereja Kharismatik/Neo-Pentakostal. Gereja Pentakosta
merupakan kelompok tertua dari aliran ini, yang muncul di Indonesia sejak
tahun 1919-1923. Beberapa gereja yang masuk rumpun ini antara lain
adalah gereja-gereja seperti GPdI (Gereja Pentakosta di Indonesia), GIA
(Gereja Isa Almasih), GPPS (Gereja Pentakosta Pusat Surabaya), GGP
(Gereja Gerakan Pentakosta). Sedangkan Gerakan Kharismatik di Indonesia
merupakan gerakan yang cenderung tidak melembaga, dan anggotanya tetap
merupakan anggota gereja-gereja arus utama atau Gereja Pentakostal
sendiri. Gerakan model parachurch ini biasanya mengadakan persekutuanpersekutuan lintas denominasi, dan dengan corak dan model religiusitas
yang serupa dengan gereja Pentakostal. Hal serupa juga diungkapkan
Abineno, bahwa gerakan neo-pentakostal atau gerakan kharismatik
merupakan gerakan yang terdapat dalam banyak gereja di dunia dengan
menggunakan ide-ide atau praktek-praktek Gerakan Pentakosta, dengan
tujuan untuk memberikan penghayatan baru kepada jemaat atau gereja asal
mereka.36

35

Van Kooij dan Tsalatsa. Bermain dengan Api. Hal. 40.
J.L.Ch. Abineno. “Gerakan Pentakosta dan Gerakan Pentakosta Baru”, dalam Gerakan
Kharismatik; Apakah itu? (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1980). Hal. 290
36
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Hal itu berbeda dengan Gereja Kharismatik/Neo-Pentakostal yang
melembaga dengan sangat jelas. Kelompok Gereja Kharismatik/NeoPentakostal ini berbeda dengan Gereja Pentakostal maupun Gerakan
Kharismatik yang cenderung bermodel parachurch. Mereka memiliki
lembaga sendiri, namun tetap berbeda dengan gereja Pentakostal. Kelompok
ini antara lain GBI (Gereja Bethel Indonesia), Gereja Bethany Indonesia,
Gereja Tiberias Indonesia, dan GBI Keluarga Allah. Kelompok ini pun
sejatinya tidak bisa dilepaskan dari gereja-gereja Pentakostal, karena GBI
sebagai pelopor dari gereja kharismatik juga merupakan rumpun dari gereja
Pentakosta.
1. Dari Pentakosta ke Kharismatik
Kemunculan gereja Pentakosta sendiri ditengarai penyebabnya
adalah ketidak-puasan orang terhadap praktek religius yang terlalu
legalistik dan formalis. Karena, cikal bakal dari gerakan ini adalah
gerakan kesucian yang lahir dari gereja Metodis di Amerika Utara
sekitar abad 19. Dimana gerakan ini menitik beratkan pada penyucian
diri dan komunitas melalui praktek hidup yang saleh.37 Tsalasta
mengutip Bloch-Hoell menyebutkan bahwa ciri dari masyarakat dan
budaya Amerika berkaitan dengan gerakan kesucian ini antara lain
seperti individualisme, pragmatisme, empirisme dan optimisme.38
Gerakan Kesucian (Holiness Movement) yang ada di dalam
Gereja Metodis pada awal abad 19 banyak disebut sebagai cikal bakal
37
38

Aritonang. Berbagai Aliran. Hal 168.
Van Kooij dan Tsalatsa. Bermain dengan Api. Hal 20.
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Gereja Pentakosta. Maka dapat dikatakan bahwa teologi dari Gereja
Pentakostal-Kharismatik dipengaruhi juga oleh teologi gereja Metodis.
Teologi yang khas dan beririsan antara keduanya adalah penekanan pada
berkat kedua (second blessing). Melalui gerakan kesucian itu, maka
Charles F. Parham (1873-1929) seorang pelopor dari gerakan itu,
menekankan pentingnya berbahasa roh. Perlu dicatat bahwa hal ini
sampai

sekarang masih

menjadi

ciri

khas

dari

Gereja-gereja

Kharismatik, dan tidak ditemukan di aliran gereja-gereja arus utama.39
Sedangkan di sisi lain Aritonang mencatat bahwa gerakan kesucian ini
sangat diminati oleh masyarakat kelas bawah, terutama kalangan kulit
hitam dan berwarna (di luar kulit putih). Karena dalam komunitas ini,
mereka mendapat kesempatan mengekspresikan penghayatan iman
mereka (dengan melepasakan beban-beban hidup mereka) secara bebas
dan spontan.40 Gerakan kesucian ini kemudian semakin banyak
pengikutnya, dan ibadah kebangkitan rohani pun banyak diadakan di
Amerika Utara ketika itu.
Aritonang menjelaskan bahwa ada dua sosok yang sangat
berperan ketika berbicara mengenai sejarah lahirnya Gereja Pentakosta.
Mereka adalah Charles Fox Parham dan juga William Seymour. Parham,
seorang pendeta kulit putih merupakan pendiri dari Sekolah Alkitab
Bethel pada akhir 1900. Ketika itu ia sudah memiliki banyak pengikut.
Dari sekolah itulah dia mengajarkan pokok-pokok utama gerakan
39
40

Joel Robbins. “The Globalization of Pentecostal and Charismatic Christianity”. Hal. 120
Aritonang. Berbagai Aliran. Hal 172.
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penyucian, mengenai kesalehan diri dan komunitas mereka. William
Seymour, pendeta berkulit hitam (Afrika-Amerika) yang awalnya adalah
seorang pengikut Parham, kemudian menggantikan Parham setelah ia
meninggalkan sekolah itu dan melakukan banyak perjalanan dan
berkhotbah di banyak tempat. Bisa dibilang Seymourlah yang kemudian
menjadi pemimpin utama Pentakostal di abad ini. Berawal dari Los
Angeles, Seymour membuat orang banyak terkesan oleh karena
khotbahnya dan membuatnya diminati banyak orang. Akan tetapi hal itu
juga sekaligus mendatangkan cemoohan akibat khotbanya dianggap
terlalu berlebihan. Salah satu ciri khas dari corak ibadah yang dilakukan
oleh para pengikut Seymour ketika itu adalah mengenai pengaruh
penghayatan dan pengungkapan iman khas Afrika yang ekspresif,
spontan dan meledak-ledak. Hal ini di kemudian hari membuat Seymour
merasa terganggu, hingga suatu kali ia mengundang Parham untuk
menertibkan suasana yang mulai tak terkendali itu. Yang terjadi
kemudian justru Parham yang ditolak oleh para pengikut Seymour dan
semenjak itulah hubungan antara Seymour dan Parham tidak pernah
baik. Bahkan Aritonang menyebutkan bahwa peristiwa itu menandai
perpisahan kulit putih dan kulit hitam di kalangan pentakostal (pengikut
Parham kebanyakan berkulit putih, bahkan ia sendiri merupakan
simpatisan Ku-Klux-Klan).41

41

Aritonang. Berbagai Aliran. Hal 177.
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Aritonang juga menjelaskan bahwa dalam perjalanan sejarah
masuknya gerakan kharismatik ini ke Indonesia, gerakan kharismatik
pada akhirnya melembaga bersama kaum Injili dan dengan gereja-gereja
Pentakosta. Hal ini terjadi disebabkan oleh adanya penolakan terhadap
gerakan kharismatik oleh gereja-gereja arus utama, sehingga gerakan ini
melembaga bersama gerakan pentakostal dan Injili (evangelical)
menjadi kelompok tandingan bagi gereja-gereja yang pada umumnya
beraliran oikumenis.42 Hal ini bisa menjelaskan mengapa gerakan
kharismatik tidak cukup kuat dan menonjol. Berbeda dengan Gereja
Kharismatik yang bisa berkembang dengan pesat. Penolakan terhadap
gerakan kharismatik di awal kedatangannya, justru membuat kelompok
ini memilih untuk melembaga bersama gereja Pentakosta, hingga
akhirnya mereka tumbuh menjadi rumpun yang berbeda.
Secara teologis, salah satu ciri khas dari gerakan ini adalah
mengenai adanya second blessing atau berkat kedua. Hal ini berarti
seseorang bukan hanya dibaptis menggunakan air, tetapi juga oleh roh,
dibaptis oleh roh berarti dibenamkan dalam kekayaan rohani yang besar,
atau dengan kata lain hal itu merupakan pencapaian dalam taraf yang
lebih tinggi dalam hidup orang beriman. Hal ini kemudian
dimanifestasikan dalam adanya karunia bahasa roh, dimana pada

42

Aritonang, Berbagai Aliran .Hal. 214-215
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umumnya hal ini dianggap sebagai syarat mutlak untuk membuktikan
apakah seseorang telah menerima baptisan roh atau tidak.43
Selain berkat kedua, ciri khas lain dari gereja-gereja PenakostalKharismatik adalah ibadahnya yang ekspresif. Dalam berbagai
kesempatan juga mereka yang mengikuti ibadah sampai mengalami
trans. Mengenai hal ini, Miller & Yamamori menggunakan teori
sosiologi agama dari Durkheim melakukan penelitian terhadap Gerejagereja Pentakostal-Kharismatik di berbagai negara di dunia. Durkheim
melihat bahwa setiap komunitas pasti membutuhkan ritual untuk
mengikat komunitas tersebut. Kesimpulan Durkheim yang dikutip oleh
Miller tersebut

menyatakan bahwa

sesuatu

yang lebih,

yang

mempersatukan dan menggerakkan orang untuk terlibat dalam ritus
religius itu diintrepretasikan sebagai Yang Ilahi. Meskipun dalam
realitas, Durkheim menganggap bahwa itu merupakan nilai kolektif dari
kelompok tersebut. Nilai kolektif yang diciptakan bersama untuk
mengikat dan mempersatukan anggota kelompok.44
Berbicara mengenai nilai kolektif itu, Swanson menjelaskan
fenomena trans yang juga masih menjadi salah satu ciri utama dari aliran
ini dengan menggunakan pendekatan sosiologis tentang komunitas atau
kelompok. Bahwa ketika tergabung dalam sebuah komunitas, maka
seseorang merupakan pengguna (user) sekaligus agen dari kelompok
43

R. Budiman, Menentukan Sikap Terhadap Gerakan Kharismatik. (Yogyakarta: Pusat
Penelitian dan Inovasi Pendidikan Duta Wacana, 1986). Hal. 6.
44
D. E. Miller & T. Yamamori, Global Pentecostalism: The New Face of Christian Social
Engagement. (London: University of California Press, 2007). Hal 56
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tersebut. Sebagai pengguna komunitas, hal ini berarti bahwa sebuah
kelompok diciptakan oleh orang untuk memuaskan kebutuhan dan
keinginannya, dan akan terus tergabung dalam kelompok itu sejauh
kelompok tersebut bisa memuaskan kebutuhannya. Di sisi lain,
seseorang juga sekaligus merupakan agen dari kelompoknya itu. Dalam
artian bahwa setiap anggota kelompok memiliki tanggung jawab untuk
merawat dan memelihara kelompok tersebut, dan harus terus
mengidentifikasi apa yang menjadi kegunaan dari kelompok itu. Jika
dilihat dalam pendekatan ini, maka fenomena trans itu bagi Swanson
merupakan bentuk dari usership sekaligus agensi dari seseorang dalam
kelompoknya.45
2. Kemunculan dan Perkembangannya di Indonesia
2.1. Gereja Pentakosta
Mengenai masuknya Gereja Pentakosta ke Indonesia,
Aritonang menyebutkan bahwa Gereja Pentakosta sudah muncul
sejak awal abad 20, tepatnya sekitar tahun 1919-1923 di
Temanggung, Cepu, Surabaya, dan Bandung. Mereka yang
membawa dan menyebar-luaskan adalah para penginjil professional
dari lembaga misi dan juga para warga gereja, kebanyakan berasal
dari Inggris, Belanda, dan Amerika (belakangan). Sedangkan yang
mula-mula tertarik pada gerakan ini adalah kelompok Indo-Eropa,
yaitu orang-orang hasil perkawinan campuran antara orang Eropa
45

Guy E. Swanson, “Trance and Possession: Studies of Charismathic Influence” Dalam
Review of Religious Research, vol 19. No 3. (1978). Hal. 254
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dengan Pribumi. Ketertarikan mereka itu dikarenakan oleh perhatian
yang minim dari gereja asal mereka, dalam hal ini Indische Kerk
atau Gereja Protestan Indonesia. Perhatian yang minim tersebut
antara lain karena status sosial dan hukum kelompok Indo-Eropa
yang serba tanggung, bukan Eropa dan bukan pribumi. Perkara ini
juga sebenarnya menarik untuk diperhatikan, bagaimana gerejagereja Pentakosta pada awal kemunculannya bisa menjadi tempat
bagi kelompok masyarakat yang kurang diperhatikan oleh gerejanya.
Selain kelompok Indo-Eropa tersebut, ada juga masyarakat
Tionghoa dan suku-suku pribumi yang sudah ataupun belum
Kristen.46
Dari penelitian yang saya lakukan, kecenderungan serupa
masih terjadi sampai sekarang, bagaimana ketika orang tertarik
untuk datang beribadah ke gereja kharismatik juga dikarenakan di
gereja asalnya tidak mendapatkan perhatian yang cukup. Atau paling
tidak ia merasa ada yang kurang dalam komunitasnya di gerejagereja arus utama sehingga menyebabkan ia berpindah atau menjadi
simpatisan di gereja kharismatik. Kecenderungan semacam ini
beberapa kali saya temui ketika saya terlibat dalam pelayanan di
gereja-gereja arus utama. Perhatian dan penerimaan dari komunitas
di dalam gereja arus utama itu memang berbeda dengan gerejagereja kharismatik yang lebih terbuka. Mereka akan langsung

46

Aritonang. Berbagai Aliran. Hal 182.

39

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

mengarahkan orang yang baru awal bergabung untuk masuk ke
dalam kelompok sel, di mana dalam kelompok sel tersebut relasinya
cukup mendalam. Karena biasanya dalam kelompok tersebut mereka
berbagi cerita dan refleksi tentang pengalaman iman mereka dari
kehidupan sehari-hari mereka. Hal ini berbeda dengan pendekatan
dari gereja-gereja arus utama yang harus diakui cenderung legalis
formalistik.
Dalam perkembangannya kemudian, Gereja Pentakosta
melahirkan

beberapa

organisasi

gereja

Pentakostal

yang

beranekaragam di Indonesia. Aritonang menyebutkan bahwa yang
terbesar di antaranya adalah GPdI (Gereja Pantekosta di Indonesia).
Gereja ini terkenal dengan gedung-gedung gerejanya yang besar dan
megah, jumlah anggotanya menurut Aritonang sekitar 1,5 – 2 juta
jiwa, terhimpun di lebih dari 6000 jemaat (gereja) yang tersebar di
seluruh pelosok nusantara bahkan ada beberapa di luar negeri. Dan
seperti induknya di luar negeri, GPdI juga cukup rajin membiakkan
diri. Dari GPdI saja, dalam 70 tahun sejarahnya sudah menyempal
sekurang-kurangnya 8 organisasi gereja baru. Beberapa hal yang
menyebabkan perpecahan tersebut antara lain perbedaan ajaran, prokontra tentang boleh tidaknya wanita menjadi pemimpin, hubungan
antara jemaat dan pusat, prestise suku, dan adanya sponsor baru dari
luar negeri untuk membentuk gereja baru. 47

47

Aritonang, Berbagai Aliran. Hal 183.
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Selain GPdI, beberapa gereja yang termasuk dalam aliran
Pentakostal yaitu GIA (Gereja Isa Almasih), GBIS (Gereja Bethel
Injil Sepenuh), GPPS (Gereja Pentakosta Pusat Surabaya), dan GGP
(Gereja Gerakan Pentakosta). Sebagian besar dari gereja-gereja
tersebut tergabung di dalam PGI (Persekutuan Gereja-gereja
Indonesia), dan sebagian lagi ada juga yang tergabung di dalam PII
(Persekutuan Injili Indonesia).48
2.2. Gerakan Kharismatik
Aritonang mencatat bahwa Gerakan Kharismatik mulai
masuk di Indonesia sekitar tahun 1960-an melalui para penginjil
Amerika Serikat dan Eropa. Yang menjadi latar belakang
kemunculan gerakan Kharismatik di Indonesia adalah kenyataan
bahwa gereja-gereja yang kurang tanggap terhadap kebutuhan rohani
warga jemaat terkait dengan perkembangan di masyarakat. Di mana
dasawarsa setelah peristiwa 1965, pemerintah Orde Baru yang
berkuasa di saat itu menitikberatkan pada pembangunan ekonomi
yang menimbulkan kejutan sosial terutama di kota-kota besar.
Belum lagi ditambah dengan kontrol politik yang begitu ketat dari
penguasa. Kondisi yang demikian memicu kebingungan dan
kekosongan rohani. Orang mencari kepastian dan pegangan hidup, di
saat yang bersamaan gereja ketika itu nampaknya kurang
memperhatikan hal itu. Pelayanan tetap dilakukan seperti biasa

48

Aritonang, Berbagai Aliran. Hal 184.
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secara statis, minim penggembalaan, khotbah yang hambar dan ritual
yang tidak menyapa hati jemaat.49
Selain karena keterbatasan jumlah tenaga-tenaga pelayan
gereja, faktor kegagalan gereja-gereja ketika itu adalah karena
ketidakterkaitan antara pemahaman Injil dengan masalah-masalah
yang dihadapi oleh jemaat di dalam masyarakat. Di tengah kondisi
yang demikian, gerakan kharismatik hadir dalam kelompokkelompok doa yang disinyalir bisa mengisi kekosongan tersebut
melalui format iman yang menyala-nyala, tuntutan moral yang
serius, persaudaraan yang hangat, dan ‘karunia-karunia’ yang nyata.
Di masa itu, mereka yang tertarik untuk bergabung dalam gerakan
ini adalah golongan menengah dan para pemuda serta mahasiswa di
kota-kota besar.50
Perkembangan gerakan ini menimbulkan respon negatif dari
para pemimpin-pemimpin gereja arus utama. Karena banyak anggota
jemaat gereja-gereja arus utama yang kemudian tertarik untuk
bersekutu di dalam gerakan ini, maka gerakan ini dianggap
menyesatkan. Bahkan dalam berita Oikumene PGI mereka
menggunakan

istilah

menyatakan

perang

terhadap

gerakan

kharismatik. Gereja-gereja arus utama mengucilkan jemaat yang
aktif dalam persekutuan doa kharismatik tersebut. Meski kerap
dituduh ‘merebut’ anggota jemaat dari gereja-gereja arus utama,
49
50

Aritonang, Berbagai Aliran. Hal 214
Aritonang, Berbagai Aliran. Hal 214
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namun sejatinya mereka yang turut dalam persekutuan kharismatik
tetap enggan untuk melepaskan diri dari keanggotaan formal di
gereja asalnya.51
Salah satu contoh gerakan kharismatik yang cukup terkenal
adalah

FGBMI

(Full

Gospel

Business

Men’s

Fellowship

International). Mereka bergerak untuk menjangkau pria pengusaha
dari seluruh dunia untuk bergabung dalam gerakan ini. Mereka
mengadakan

pertemuan

di

hotel-hotel

mewah

dan

selalu

menggunakan pujian dan penyembahan menggunakan bahasa roh.
Selain FGBMI, persekutuan lain yang cukup popular di Indonesia
adalah Perkantas (Persekutuan Mahasiswa Antar Universitas) yang
sasarannya jelas yaitu mereka mahasiswa/anak muda. Model
persekutuan yang kharismatik ini juga banyak ditiru oleh PMKPMK (Persekutuan Mahasiswa Kristen) di seluruh Indonesia. Satu
ciri khas yang begitu tegas adalah gerakan ini berbentuk parachurch,
komunitas gereja yang tidak melembaga. 52
2.3. Gereja Kharismatik
Van Kooij dan Tsalatsa menyebut bahwa Gereja Kharismatik
atau Gereja Neo-Pentakosta muncul sekitar tahun 1980-an. Bentuk
dari gereja Kharismatik tentu berbeda dengan gerakan kharismatik
yang cenderung tidak melembaga secara formal seperti FGBMI dan
PMK di kampus-kampus. Gereja Kharismatik rata-rata memiliki
51
52

Aritonang, Berbagai Aliran. Hal 215
Van Kooij dan Tsalatsa. Bermain dengan Api. Hal 35.
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lembaga resmi dan sudah memiliki cabang di berbagai daerah.
Beberapa diantaranya adalah GBI (Gereja Bethel Indonesia), Gereja
Tiberias, Gereja Bethany Indonesia, dan GBI Keluarga Allah. 53
Salah satu ciri khas dari Gereja Kharismatik adalah adanya
kelompok sel (selanjutnya disebut komsel). Termasuk GBI Keluarga
Allah yang bagi Ronny Kristanto memiliki ciri utama sebagai ‘gereja
sel’. Di sekitar tahun 1995 ketika jumlah jemaat GBI Keluarga Allah
mulai bertambah banyak, maka muncul pergumulan mengenai
bagaimana upaya penggembalaan kepada jemaat yang semakin
bertambah banyak tersebut. Maka pada bulan Februari 1995 Pdt.
Obaja Tanto Setiawan sebagai Gembala Sidang (Pemimpin tertinggi
di Gereja Kharismatik) mempersiapkan jemaat untuk memulai
kelompok sel. Setelah 2 bulan dididik dan dilatih, maka pada tanggal
21 April 1995 komsel mulai dibuka. Diawali dengan 33 wilayah
pada saat dibuka, dalam perjalanannya pada bulan Desember 1998
jumlah anggota jemaat mencapai 7000 orang dengan 262 komsel.54
Metode komsel yang diusung oleh Gereja Kharismatik ini
nampaknya cukup efektif untuk melakukan pendampingan terhadap
anggota jemaat gereja itu yang memang jumlahnya sangat banyak.
Karena sepertinya tidak mungkin seorang Gembala Sidang
melakukan pendampingan secara intens kepada jemaat yang
jumlahnya begitu banyak tersebut.
53
54

Van Kooij dan Tsalatsa. Bermain dengan Api. Hal 36.
Kristianto. Injil Bagi Orang Kaya? Teologi Kemakmuran sebagai Teologi Rakyat. Hal 66.
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Gambar 1, Suasana ibadah di GBI Keluarga Allah Jogja, yang
berlokasi di lantai atap Jogja City Mall

Kepemimpinan di gereja-gereja kharismatik seperti juga di
gereja-gereja pentakosta pada umumnya adalah kepemimpinan
tunggal yang dipegang oleh seorang Gembala Sidang. Kristitanto
mengungkapkan bahwa hal ini didukung dengan prinsip Teokrasi
yang memberi wewenang sangat besar bahkan tak terbatas kepada
Gembala Sidang untuk mengambil keputusan dan memimpin, karena
sangat diyakini bahwa Tuhan telah memilih dan menetapkannya
sebagai wakil di tengah jemaat itu. Pekerjaannya tentu akan dibantu,
di GBI Keluarga Allah misalnya, ada para staf penggembalaan yang
membantu pekerjaan Gembala Sidang untuk memimpin departemendepartemen. Departemen-departemen itulah yang membawahi
komsel-komsel di gereja itu. Sebagian dari staf penggembalaan

45

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

tersebut bukan melayani secara penuh waktu, karena mayoritas
masih bekerja sebagai pengusaha maupun pedagang.55
Ciri khas lain yang membedakan gereja-gereja Kharismatik
dibanding dengan gereja Pentakosta adalah tentang bagaimana
mereka memanfaatkan media dan teknologi dalam berbagai bentuk
kegiatan gereja. GBI Aletheia Jogja misalnya, mereka secara rutin
memasang baliho berukuran besar di halaman gereja mereka untuk
mewartakan jam dan tema ibadah di hari Minggu itu. Menariknya
baliho dibuat begitu rupa sehingga sekilas tidak seperti pengumuman
dari gereja, namun lebih menyerupai baliho iklan komersil. Dengan
penampilan visual yang menarik untuk dilihat oleh mereka yang
lewat di depan gereja itu. Tema-tema ibadah pun juga dibuat
semenarik mungkin dan tentunya mudah diingat.

Gambar 2, baliho di depan GBI Aletheia Jalan Magelang Yogyakarata

55

Kristianto. Injil Bagi Orang Kaya? Hal 64-65..
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Gambar 3, Baliho di depan GBI Aletheia Jalan Magelang
Yogyakarata

Hal ini berbeda dengan gereja-gereja Pentakosta atau gereja
arus utama, yang sejauh pengamatan saya tidak seekspansif gerejagereja Kharismatik. Beberapa kali memang di gereja-gereja arus
utama juga memasang baliho besar untuk kegiatan gereja mereka,
namun itu tidak rutin (hanya ketika ada even khusus) dan lebih
banyak berisi tulisan pengumuman kegiatan. Hal ini menunjukkan
bahwa GBI Aletheia membuat baliho itu ditujuan bukan hanya untuk
anggota jemaat gereja tersebut, namun bagi siapapun yang
melihatnya. Sedangkan gereja-gereja arus utama tentu memasang
baliho itu cenderung diperuntukkan bagi anggota jemaatnya sendiri
sebagai pemberitahuan. Karena, baliho yang dipasang oleh GBI
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Aletheia jauh lebih menarik, didominasi oleh visual ketimbang
tulisan. Sehingga hal ini bisa menarik perhatian bagi siapapun yang
melihatnya.
Demikian

juga

dengan

GBI

Keluarga

Allah

yang

memanfaatkan media internet dengan cukup intens dan serius. Setiap
minggunya mereka menyiarkan secara langsung ibadah pada situs
internet dan juga akun media sosial mereka. Dengan demikian
mereka yang tidak bisa datang beribadah bisa mengikuti ibadah
melalui siaran langsung tersebut (daring). Hal ini juga tidak saya
temui di gereja-gereja Pentakosta dan arus utama. Beberapa kali
memang ada gereja arus utama yang menggunakan media internet
untuk menyiarkan ibadah, namun sekali lagi itu hanya pada even
khusus, tidak rutin setiap minggu seperti GBI Keluarga Allah. Oleh
karena itulah tidak mengherankan apabila oleh para peneliti, gereja
Kharismatik sering disebut sebagai gelombang ketiga (setelah gereja
pentakosta dan gerakan kharismatik), mengingat mereka begitu
progresif dalam menggereja.
3. Catatan
Dari pemaparan sejarah kemunculan hingga perkembangan
gereja Kharismatik di atas, ada beberapa hal yang nampaknya bisa
menjadi catatan penting untuk melanjutkan pada bab selanjutnya.
Pertama mengenai adanya ketidakpuasan orang terhadap praktik religius
di gereja arus utama. Dalam hal ini yaitu kelelahan orang atas praktik
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religius yang cenderung legalistik. Gerakan kesucian sebagai cikal bakal
gereja-gereja Pentakostal-Kharismatik yang muncul dari dalam tubuh
gereja Metodis merupakan sebuah respon dari kegelisahan dan
ketidakpuasan orang akan praktik religius yang cenderung legalistik.
Gerakan yang menekankan mengenai praktik hidup yang saleh untuk
menyucikan diri dan komunitas tersebut merupakan gejala dari apa yang
dirindukan orang dalam hal religiusitas. Kecenderungan gereja yang
sudah mapan di masa itu adalah pendekatan yang legalistik dalam
menggereja. Pendekatan ini tentu tidak bisa menyentuh kehidupan umat
dengan baik. Oleh karena itulah muncul kerinduan untuk menjalani
praktik religius yang lebih menyentuh perasaan terdalam manusia.
Sejauh pengamatan saya, kecenderungan ini juga hingga
sekarang masih terjadi. Sebagian dari mereka yang kemudian bergabung
dengan gereja-gereja Kharismatik berangkat dari ketidakpuasan mereka
terhadap gereja asal mereka (yang biasanya adalah gereja arus utama).
Salah satu hal yang biasanya menjadi ketidakpuasan mereka misalnya
mengenai ibadah di gereja arus utama yang mereka rasa terlalu kaku dan
kurang bisa menyentuh serta mengekspresikan keimanan mereka. Di
gereja-gereja kharismatik mereka baru bisa merasakan pengalaman iman
yang mereka harapkan. Karena memang bentuk ibadah di gereja-gereja
kharismatik yang lebih ekspresif dan dikemas semenarik mungkin
sehingga tidak membuat cepat bosan.
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Hal ini nampaknya menjadi salah satu poin penting dalam
penelitian ini. Di mana perkembangan pesat gereja-gereja kharismatik
ternyata juga dipengaruhi oleh ketidakpuasan orang terhadap praktik
religius yang terlalu kaku dan legalistik. Jika dikaitkan dengan hipotesis
saya yang telah dijelaskan dalam bagian sebelumnya, mengenai
ketegangan antara gereja arus utama yang merupakan representasi dari
modernitas

solid

dengan

gereja

kharismatik

yang

merupakan

representasi dari modernitas likuid, maka hal ini menjadi semakin
menguatkan dugaan saya tersebut. Bahwa memang dalam perjalanan
sejarahnya, sejak dari awal mula kemunculannya hal ini sudah mulai
berperan besar.
Kedua, yaitu mengenai paham pietisme atau kesalehan pribadi
yang cukup kuat dalam kalangan Pentakostal-Kharismatik. Sebagaimana
telah disebutkan sebelumnya, bahwa awal kemunculan kalangan
Pentakostal-Kharismatik adalah berawal dari gerakan kesucian di
Amerika Utara ketika itu. Paham ini hingga sekarang masih cukup kuat
dalam pengajaran di gereja-gereja kharismatik. Penekanan pada
komitmen pribadi yang kuat membuat pengikut dari aliran ini benarbenar mengaplikasikan pengajaran yang mereka terima di dalam
kehidupan

mereka.

Penelitian

Kristanto

menemukan

bahwa

kecenderungan ini justru begitu berdampak baik bagi kehidupan mereka,
sesuai konteks mereka sebagai pengusaha/pedagang. Karena paham
pietisme ini meniscayakan pola dan gaya hidup yang lebih sehat
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(misalnya dengan

tidak merokok dan tidak minum minuman

beralkohol).
Ketiga, mengenai teologi kemakmuran/teologi sukses. Teologi
ini

menitikberatkan

pada

kelimpahan

secara

finansial

sebagai

perwujudan berkat yang diterima dari Tuhan. Pengajaran ini kemudian
berfokus bagaimana supaya orang Kristen bisa menerima berkat materi
secara melimpah. Salah satu yang seringkali menjadi penekanan adalah
supaya jemaat mau memberikan berkat materinya itu kepada Tuhan
melalui gereja, sehingga dengan demikian akan menerima lebih banyak
lagi dari Tuhan. Pengajaran semacam ini cukup kental di kalangan
gereja-gereja Pentakostal-Kharismatik. Apalagi di tengah konteks
jemaat dari gereja tersebut yang kebanyakan adalah para pengusaha dan
pedagang.
Keempat, yaitu tentang kecenderungan membangun gedung
gereja yang megah. Aliran gereja-gereja Pentakostal-Kharismatik
memang dekat dengan konsep megachurch sebagaimana yang ada di
Amerika Serikat. Beberapa gereja Kharismatik di Indonesia juga
menganut konsep ini meskipun tidak seekstrem di Amerika Serikat,
karena seringkali terkendala pada masalah perizinan. Seperti Gereja
Bethany di Surabaya atau GBI Tabernakel di Jakarta, sedangkan di Jogja
ada GBI Aletheia yang bangunan gedung gerejanya cukup megah. Hal
ini di satu sisi saya lihat memang juga sebagai satu kebutuhan bagi
mereka mengingat jumlah anggota jemaatnya yang begitu banyak.
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Sedangkan di sisi lain, hal ini juga bisa jadi merupakan suatu upaya
untuk bisa menarik perhatian mereka yang belum tergabung di gereja
tersebut.

Gambar 5, Gedung GBI Bethany di Nginden, Surabaya

Gambar 5, Gedung GBI Aletheia Jogja di Jalan Magelang
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Bab III
Gereja Kharismatik dan Pascamodernitas
Pada bagian sebelumnya telah dipaparkan mengenai sejarah dan
perkembangan gereja Kharismatik hingga saat ini. Secara khusus juga
mengenai beberapa gereja Kharismatik yang ada di Yogyakarta yang
menjadi lokasi dilakukannya penelitian ini, seperti GBI Keluarga Allah dan
GBI Aletheia. Kekhasan dari lokasi penelitian ini yang berada di
Yogyakarata adalah karena Yogyakarata menjadi daerah tujuan dari anakanak muda dari daerah-daerah lain di sekitarnya untuk melanjutkan
kuliahnya, dan gereja kharismatik merupakan daya tarik tersendiri bagi
anak-anak muda ini. Ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi
sehubungan dengan pencarian data dalam penelitian ini. Salah satunya yaitu
mengenai ketidakpuasan sebagian orang terhadap praktek religius yang
cenderung legalis formalistik, di mana hal itu juga yang menjadi latar
belakang sejarah munculnya gerakan Pentakostal-Kharismatik. Hal ini
kemudian merembet kepada masalah minimnya perhatian dari gereja arus
utama kepada anggota jemaatnya, sehingga menyebabkan sebagian anggota
jemaatnya lebih tertarik kepada gereja Kharismatik. Sedangkan perkara lain
yaitu tentang kesalehan pribadi (pietisme) yang dijunjung tinggi oleh para
penganut aliran Pentakostal-Kharismatik. Hal ini juga masih menjadi salah
satu penghayatan utama dalam gereja Kharismatik. Berangkat dari
penelitian yang saya lakukan, isi khotbah yang disampaikan juga
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kebanyakan berisi tentang bagaimana menjalani hidup sehari-hari yang baik
dan benar.
Kemudian berangkat dari tesis Pete Ward mengenai konsep gereja
likuid yang dikembangkan dari teori pascamodern Zygmunt Bauman
tentang masyarakat likuid, maka ada beberapa parameter dalam pencarian
data melalui wawancara terhadap 3 orang responden (1 aktivis yang terlibat
dalam pelayanan di gereja kharismatik, dan 2 simpatisan yang hanya
mengikuti ibadah di gereja kharismatik tanpa perlu terlibar lebih jauh).
Pertama adalah tentang deinstitusionalisasi gereja, Ward berangkat dari
beberapa teori sosio-religius yang menyatakan bahwa pascamodernitas
berimplikasi pada berakhirnya era agama yang cenderung bersifat
lembagawi

(institusional),

maka

ia

meninggalkan kecenderungan tersebut,

mengusulkan
dan

supaya

gereja

menilai bahwa sangat

memungkinkan ketika membayangkan gereja dikontekstualisasikan dalam
paradigma ini.56 Kedua yaitu mengenai komodifikasi, Ward mengusulkan
supaya gereja mempraktekan cara yang berbeda dengan yang berjalan saat
ini dalam hal menggereja. Salah satu hal yang ia tekankan adalah dengan
melakukan komodifikasi, mengembangkan diri dan menjadikan berbagai
unsur di dalam gereja sehingga menjadi menarik minat orang. Ia
menggunakan cara pikir marketing modern untuk menjadikan gereja dan
berbagai hal di dalamnya sebagai komoditas yang menarik.57

56
57

De Groot. The church in liquid modernity. Hal 92.
De Groot. The church in liquid modernity. Hal 93.
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Dari penelitian yang saya lakukan, poin pertama mengenai
deinstitusionalisasi gereja sebagaimana usulan Ward tersebut cukup nampak
di dua gereja Kharismatik di Yogyakarta yang saya amati. Hal ini nampak
ketika mereka lebih cair dalam sisi lembagawi tersebut. Kecenderungan
mengenai minimnya aturan baik tertulis maupun tidak tertulis merupakan
salah satu indikasinya. Misalnya mengenai tata cara berpakaian ketika
datang ke gereja, gereja-gereja kharismatik lebih longgar dalam hal ini.
Sejauh yang saya amati cukup banyak jemaat khususnya anak muda yang
datang beribadah dengan menggunakan pakaian yang santai, celana pendek,
kaos, sandal jepit, dan itu nampaknya bukan suatu masalah di sana. Berbeda
dengan di gereja-gereja arus utama yang lebih ketat, meski tidak ada aturan
tertulis namun sangat jarang saya temui hal yang sama di gereja-gereja arus
utama. Karena ada semacam peraturan tidak tertulis mengenai berpakaian
yang formal ketika datang ke gereja.
Poin kedua Ward mengenai komodifikasi justru nampak lebih
kentara di gereja-gereja Kharismatik. Hal ini nampak terlihat dari ibadah
hingga bagaimana gereja-gereja kharismatik itu memperkenalkan dirinya.
Dari ibadahnya seperti yang telah beberapa kali saya singgung, mereka
mengemasnya dengan begitu menarik dan kekinian, sehingga bisa menjadi
daya tarik tersendiri bagi orang-orang yang datang beribadah, terlebih bagi
anak-anak muda di Yogyakarta. Konteks Yogyakarta sebagai daerah yang
banyak didatangi oleh anak muda dari kota lain untuk menimba ilmu di
kampus-kampus yang ada di Yogyakarta juga menjadi salah satu faktor
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yang membuat sisi ini menjadi semakin kuat. Karena keberadaan orangorang muda ini semakin membuat kondisi semakin cair, dalam arti bahwa
setiap tahunnya akan ada anak muda yang datang dan pergi dari wilayah ini.
Dengan demikian ketika anak-anak muda ini mengikuti ibadah dengan gaya
yang sangat berbeda dengan apa yang biasa mereka ikuti di daerah asalnya,
tentu menjadi daya tarik tersendiri bagi mereka. Dan di sinilah kemudian hal
ini bisa bertemu dengan apa yang ditawarkan oleh gereja-gereja
Kharismatik di Yogyakarta.
Demikian halnya dengan bagaimana cara gereja-gereja Kharismatik
memperkenalkan dirinya juga selalu dengan cara yang kekinian dan
menarik. GBI Aletheia seperti yang sudah sempat saya singgung
sebelumnya, setiap minggu selalu memasang baliho besar di halaman gereja
dengan model yang sangat mirip dengan baliho komersil di pinggiran jalan
yang sangat menarik bagi siapapun yang melewati jalan itu. Media internet
juga tak lepas dari perhatian gereja-gereja Kharismatik dalam menampilkan
dirinya. GBI Keluarga Allah memiliki situs internet sendiri yang berisikan
berbagai macam informasi.
Dan yang paling menarik adalah dengan adanya layanan siaran
ibadah secara langsung, baik di situs ataupun di media sosial seperti
Facebook. Sehingga warga jemaat yang tidak bisa hadir di gereja bisa
mengikuti ibadah melalui internet secara langsung. Seperti yang telah saya
sebutkan juga sebelumnya, bahwa praktik-praktik yang demikian tidak
ditemukan dalam gereja-gereja arus utama. Hal ini memang benar-benar
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membuat gereja menjadi begitu kekinian, dengan cara-cara yang begitu
mirip dengan marketing modern (komodifikasi), memanfaatkan teknologi
terkini yang juga tengah menjadi perhatian kebanyakan orang. Akan tetapi
pada sisi lain, praktik ini tetap tidak bisa menghadirkan pengalaman
kebertubuhan dalam kehadiran secara langsung dalam sebuah ibadah.
Selanjutnya akan saya paparkan data hasil penelitian melalui
wawancara terhadap jemaat gereja Kharismatik, baik aktivis maupun
simpatisan. Pemaparan data akan menggunakan kerangka gereja likuid
sebagaimana yang diusulkan oleh Ward sebelum nantinya akan dilihat
kembali secara kritis pada bagian selanjutnya. Poin pertama adalah
mengenai deinstitusionalisasi dan yang kedua adalah komodifikasi religius.
1. Deinstitusionalisasi
Ketika

menyebut

bahwa

gereja

Kharismatik

memiliki

kecenderungan yang sama dengan apa yang diusulkan oleh Pete Ward
mengenai deinstitusionalisasi, hal ini bukan berarti bahwa gereja-gereja
Kharismatik sama sekali meninggalkan bentuk institusi mereka. Hanya
saja dalam praktik religiusnya hal ini tidak begitu menonjol. Terlebih
bila dibandingkan dengan gereja-gereja arus utama yang masih begitu
kuat mempraktikan hal ini dan terwujud dalam aturan, tata gereja dan
berbagai kesepakatan bersama yang mengikat. Salah satu contohnya
adalah hasil wawancara Ronny Kristanto dengan Pdt. Obaja Tanto
Setiawan yang adalah Gembala Sidang GBI Keluarga Allah. Ketika
membahas mengenai komsel (kelompok sel), Pdt. Obaja menyatakan
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bahwa dalam pelaksanaannya, metode bukanlah ‘harga mati’, bisa
berubah-ubah menyesuaikan dengan kondisi yang ada.58
Kondisi yang berbeda terjadi di gereja-gereja arus utama.
Otoritas institusi masih cukup kuat, sehingga jalannya gereja masih
sangat ditentukan oleh otoritas tersebut. Salah seorang narasumber (T)
yang saya wawancarai, seorang warga GKJ (gereja arus utama) namun
menjadi simpatisan di gereja kharismatik yang dalam hal ini adalah GBI
Aletheia menyatakan bahwa banyak sekali batasan-batasan yang ia
alami di gereja asalnya tersebut. Seperti ketika ia menyayangkan
bagaimana di gereja asalnya talenta-talenta yang dimiliki oleh anak-anak
muda di gereja tersebut kurang bisa terfasilitasi dengan baik karena
banyaknya batasan. Dalam hal bermusik misalnya, tatanan yang sudah
ada dan berjalan selama ini adalah menggunakan keyboard/organ/piano,
dan masih sangat sulit untuk menerima pengiring ibadah dengan
menggunakan alat band lengkap karena dianggap tidak sesuai dengan
apa yang sudah berjalan selama ini. Penolakan biasanya datang dari
generasi tua karena menganggap jika ibadah diiringi dengan band itu
terlalu bising dan kurang khusuk. Padahal gereja tersebut memiliki
banyak talenta dari anak-anak muda di GKJ tempat asalnya yang bisa
memainkannya (alat band lengkap), namun karena ada batasan tatanan
tersebut, sehingga tidak bisa terfasilitasi.

58

Kristianto. Injil Bagi Orang Kaya? Hal 67
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Meski tidak berpindah gereja, T sebenarnya merasa lebih
nyaman beribadah di GBI Aletheia daripada di gereja asalnya itu. Setiap
bulan sekali ia masih datang beribadah di GBI Aletheia ketika jadwal
Perjamuan Kudus di minggu terakhir setiap bulannya. Akan tetapi
karena masih merasa terpanggil untuk terus melayani di gereja asalnya
itu, ia masih terus mau terlibat aktif berpelayanan di sana. Bahkan ia
juga memiliki harapan bahwa suatu saat nanti gereja asalnya tersebut
bisa menerima perubahan dengan lebih terbuka. Oleh karena itulah ia
tetap ingin bergereja di gereja asalnya supaya dapat membawa
perubahan di sana. Akan tetapi T masih merasa terlalu sulit untuk
melakukan apa yang ia cita-citakan itu.
Masalah cara berpakaian juga pernah menjadi masalah yang ia
alami di gereja asalnya itu. Suatu kali ia pernah membawa grup vocal
yang ia asuh untuk bernyanyi di gereja asalnya itu. Dalam grup vocal itu
ada beberapa orang yang bukan beragama Kristen, namun mereka
menyanyikan lagu rohani Kristen. Ia menceritakan ketika itu beberapa
anggotanya yang wanita menggunakan gaun yang terbuka, dan ia
mendapat teguran dari pendeta di gereja asalnya karena dianggap
pakaian yang dikenakan oleh anggota grup vokalnya itu kurang sopan
untuk beribadah. Perkara ini lagi-lagi berbeda jauh dengan apa yang
saya amati di gereja-gereja Kharismatik yang lebih longgar dalam hal
etiket berpakaian ketika datang ke gereja. Seperti yang sudah saya
sebutkan sebelumnya, di Gereja-gereja Kharismatik bisa dilihat banyak
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yang begitu santai dalam berpakaian, dan ini indikasi bahwa ada
keterbukaan atau keleluasaan yang lebih di gereja-gereja Kharismatik
jika dibandingkan dengan gereja arus utama.
Berikut ini yang diungkapkan oleh T mengenai teguran yang ia
dapatkan setelah mengajak grup vokalnya untuk mewakili gereja asalnya
dalam sebuah acara:
Pernah juga saya bawa ke gereja (grup vokal), ditegor
lagi. Bukan karena mereka bukan orang Kristen, tapi
karena dandanannya. Kalau kita ke Aletheia (GBI
Aletheia) mau liat orang ibadah pakai tank top itu bukan
sesuatu hal yang aneh kan? Lho itu kan ya pihaknya
orang masing-masing gitu lho. Kepentingannya orang
masing-masing yang mau ibadah, yang penting kan
niatnya. Cuman ya karena kita ada budaya jawa ya
mungkin ya. Jadi ya kaya ada pemahaman yang berbeda
mungkin, makanya sikapnya seperti itu.59
Selain adanya batasan-batasan berupa tatanan yang sudah
berjalan, baik tertulis maupun tidak tertulis, T juga merasa bahwa
batasan itu juga muncul karena adanya orang-orang dengan status sosial
yang cukup tinggi sehingga merasa memiliki otoritas di gereja itu. Hal
ini biasanya adalah generasi tua yang dianggap lebih bepengalaman atau
mereka yang memiliki kemampuan finansial berlebih. Misalnya ketika
PA (Pemahaman Alkitab)60 orang-orang yang status sosial di dalam
gereja itu cukup tinggi dan disegani, akan lebih banyak mendominasi
59

Kutipan wawancara dengan T (40 tahun, karyawan swasta) dilakukan pada tanggal 14
Juni 2017
60
PA atau pemahaman alkitab merupakan salah satu kegiatan gereja yang membahas
salah satu bagian alkitab secara bersama-sama. Biasanya menggunakan beberapa
pertanyaan pengantar yang kemudian dijawab secara bergantian oleh mereka yang hadir.
Bisa dari pengalaman pribadi yang pernah dialami atau pendapat pribadi mengenai ayat
atau topik yang tengah dibahas.
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diskusi atau pembahasan alkitab itu. Batasan-batasan kelas sosial masih
cukup kuat di gereja asalnya itu. Bahkan T memiliki kesan bahwa
mereka tidak ingin memberi kesempatan kepada generasi muda untuk
mengutarakan pendapatanya, dan ini tentunya kerapkali membuat
kecewa generasi muda dan pada akhirnya memilih untuk tidak terlibat
lebih dalam lagi, bahkan menurut penuturan T sebagian besar dari
generasi keluarga muda sebayanya banyak memilih untuk pergi, entah
berpindah agama atau berpindah gereja.
Ketika saya mengikuti salah satu komsel di GBI Keluarga Allah,
situasinya jauh berbeda dengan apa yang diceritakan oleh T tersebut. Di
dalam komsel tersebut tidak nampak dominasi orang tua ataupun yang
status sosialnya lebih tinggi. Meski pemimpin kelompok sel tersebut
nampaknya paling tua secara usia di antara anggota-anggota komselnya,
namun ia masih terbilang muda (mungkin usianya sekitar 30-40 tahun).
Pemimpin komsel justru mendorong masing-masing anggotanya untuk
bisa berbicara dan mengutarakan pandangan, pengalaman, dan
refleksinya atas firman ataupun topik yang tengah mereka bahas.
Sehingga yang menentukan bukan status atau usia seseorang melainkan
kecakapannya dalam hal memimpin. Hal ini tentu berbeda bahkan
berbanding terbalik dengan situasi yang T ceritakan di gereja asalnya
itu, dimana kelas sosial masih berbicara banyak.
Mengenai PA ini T juga menyebutkan ada masalah batasan
waktu dalam pelaksanaannya. Ketika acara dimulai pukul 19.00
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biasanya pukul 20.30 itu sudah harus selesai, meski tidak ada aturan
tertulis namun karena sudah menjadi kebiasaan maka seperti sudah
menjadi aturan tidak tertulis bahwa PA jangan sampai selesai terlalu
larut malam. Sehingga bagi T waktu untuk berbincang, berdiskusi dan
berbagi memang lagi-lagi sangat terbatas. Hal ini berbeda dengan di
GBI Aletheia, ketika ia pernah beberapa kali mengikuti komsel
(kelompok sel), kalau dimulai pukul 19.00 bisa saja selesai pukul 23.00.
Dalam komsel di GBI Aletheia tidak ada batasan waktu kapan harus
selesai, yang terpenting adalah bagaimana acara itu bisa berlangsung
dengan baik, setiap orang yang ikut komsel diberi waktu yang leluasa
untuk bernyanyi, berbincang, dan berbagi.
Hal serupa juga dialami oleh salah seorang narasumber lain (A)
yang merupakan warga gereja salah satu Gereja yang beraliran Baptis di
Jogja, namun juga menjadi simpatisan yang hanya sesekali mengikuti
ibadah di GBI Aletheia dan GBI Keluarga Allah. Ia yang adalah seorang
aktivis gereja sering berbenturan dengan tatanan baik tertulis maupun
tidak tertulis yang ada di gereja asalnya tersebut. Gereja asalnya tersebut
dalam beribadah terbiasa menggunakan buku-buku lagu khusus milik
Gereja Baptis yang selalu dipakai setiap kali ibadah. Ia yang kebetulan
merupakan

pengurus

di

bidang

ibadah,

ketika

itu

mencoba

menggunakan lagu-lagu rohani kontemporer di luar buku lagu yang
biasa dipakai, serta mencoba menggunakan peralatan music pengiring
ibadah yang lebih lengkap dari biasaya. Ternyata yang terjadi ialah ia
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harus menghadapi banyak kritik dan penolakan, khususnya dari generasi
tua. Karena dianggapnya lagu-lagu serta tata cara ibadah tersebut tidak
menunjukkan jati diri Gereja Baptis.
Pada kesempatan lain ia juga pernah memasukkan tari-tarian
(seperti yang ada di gereja kharismatik) ke dalam ibadah di gerejanya
tersebut. Respon penolakan yang sama juga ia dapatkan. Akan tetapi
menariknya, ketika narasumber ini mencoba mempraktekan beberapa
unsur ibadah ala gereja kharismatik ini di dalam ibadah khusus kaum
muda, mereka lebih bisa menerimanya. Hal ini baginya dikarenakan
adanya anggapan bahwa ibadah kaum muda itu bukan ibadah yang
utama, sehingga bisa lebih longgar dalam praktiknya. Selain itu, ia juga
menduga bahwa anak-anak muda cenderung lebih bisa menerima
perubahan atau hal yang baru dibandingkan dengan orang-orang tua
yang masih memegang erat tradisi dan tatanan.
Menariknya, A yang secara sadar sebenarnya merasa lebih
nyaman bergereja di gereja kharismatik ternyata tetap memilih untuk
tidak berpindah gereja, sama seperti T. Karena ia sudah merasa terikat
dengan gereja asalnya di Gereja Baptis Indonesia itu. Ia datang
beribadah di gereja kharismatik seperti GBI Aletheia dan GBI Keluarga
Allah hanya ketika dia tengah merasa suntuk dengan beberapa
permasalahan yang harus ia hadapi di gereja asalnya. Dan ketika
beribadah di gereja kharismatik itu dia merasa memperoleh penguatan
dan penghiburan karena sebenarnya di sanalah ia merasa lebih nyaman.
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Seorang narasumber lain, yang bernama D, dulunya merupakan
warga jemaat GKJW (Gereja Kristen Jawi Wetan) Ngawi Jawa Timur,
namun kini ia adalah aktivis di Gereja Kharismatik (GBI Keluarga
Allah). Salah satu hal yang membuatnya memilih untuk bergereja dan
aktif terlibat di Gereja kharismatik adalah karena keleluasaan ketika
beribadah, sehingga ia bisa benar-benar menghayati ibadah yang ia ikuti
dengan mengekspresikan perasaan terdalamnya tanpa rasa canggung.
Hal ini tidak ia dapatkan di gereja lamanya dikarenakan terlalu
sempitnya ruang gerak. Ketika beribadah, ia ingin benar-benar
menghayati lagu-lagu yang dinyanyikan, dan itu tidak bisa dilakukannya
di gereja lamanya. Karena hal itu bukan menjadi hal yang lumrah di
gerejanya yang iklimnya cenderung kaku dan khidmat tersebut. Akan
menjadi sangat aneh ketika ada yang memejamkan mata atau menangis
di gereja asalnya itu. Berbeda dengan di GBI Keluarga Allah tempatnya
melayani. Menurutnya ia bisa lebih menghayati lagu yang dinyanyikan,
serta bisa mengekspresikan perasaannya.
Berikut ini yang disampaikan oleh D mengenai pengalaman
beribadahnya yang ia merasakan keleluasaan ketika ia beribadah di
gereja-gereja kharismatik:
Kalau di GKJW kan baca dari kidung jemaat. Trus
diminta bangkit berdiri nyanyi dari kidung jemaat ini,
gak tau kenapa tuh aku rasanya kayak cuman mbaca
aja, ya kayak nyanyi ya nyanyi aja. Gak kayak benerbener dari dalam hati. ya mungkin karena lagu-lagunya
disesuaikan dengan liturgi ya, jadi memang harus
sambil mbaca, kalaupun sudah hafal ya kita tetap
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nggak mungkin sambal merem, sambil menghayati
gitu. Nah yang model kayak gitu kan jarang gitu loh
kalau di GKJW. Karena terbatas juga kan waktunya,
waktu untuk firman berapa menit, untuk nyanyi berapa
menit. Kayak kurang fleksibel gitu lho. Jadi cenderung
kaku gitu. Tapi sekali lagi kembali lagi ke orangnya,
kan masing-masing punya persepsi sendiri.61
Hal itulah yang pada akhirnya membuat D yang kini berdomisili
di Yogyakarta itu memutuskan untuk berpindah ke GBI Keluarga Allah.
Karena baginya di GBI Keluarga Allah suasana ibadahnya tidak kaku
seperti di gereja lamanya tersebut. Ia merasa lebih bisa mengekspresikan
keimanannya ketika beribadah di GBI Keluarga Allah. Keleluasaan
itulah yang membuatnya memilih berpindah gereja. Berikut ini
bagaimana ia menceritakan pengalamannya tersebut:
Awal mulanya dulu waktu sebelum kuliah, kakakku
(perempuan) gerejanya di GBI Keluarga Allah, dan
kadang ikut gereja di sana juga, jadi waktu itu masih
dalam proses memilih-milih mau ikut ke gereja mana
di Jogja ini. Nah setiap aku main ke jogja itu selalu
diajak ke situ sama kakakku. Nah terus akhirnya aku
kuliah di Jogja, dan awalnya kalau ke gereja di GPIB
(Gereja Protestan Indonesia Barat) yang ada di
Malioboro itu, tapi kadang juga ke GBI Keluarga
Allah, jadi belum punya kemantapan gitu mau
bergereja di mana. Tapi mulai firmanya, terus lagulagunya itu bener-bener nyatu banget gitu loh.
Maksudnya bisa ngubah orang banget. Gimana ya,
maksudnya aku bisa dapet sesuatu gitu loh. Dan aku
rasa
ini
tu
beda,
dari
penyembahannya,
penyembahannya yang deep banget sampai aku bisa
nangis, jadi kalau aku pulang ada sukacita gitu. Tapi

61

Wawancara dengan D (24 tahun, karyawan swasta) dilakukan pada tanggal 11 Mei 2017
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kalau di gereja yang lain aku tuh malah ngantuk,
bosen, tapi di sini (GBI Keluarga Allah) itu enggak.62
Beberapa poin penting dalam bagian ini adalah mengenai
penerimaan akan hal baru yang masih sangat terbuka lebar di gerejagereja Kharismatik. Bahkan bisa dibilang mereka justru terus
mengupayakan kebaruan untuk bisa menyesuaikan dengan kondisi yang
ada sekarang. Hal ini tentu sangat erat berhubungan dengan
komodifikasi yang akan dibahas pada bagian selanjutnya. Dengan terus
melakukan kebaruan, maka mereka akan lebih menarik bagi orang-orang
(khususnya anak muda) yang mudah merasa bosan dengan kondisi yang
sama terus menerus. Sebagaimana tesis Bauman mengenai masyarakat
pascamodern yang ingin terus mengalami perubahan.
Selanjutnya adalah mengenai minimnya batasan yang ada di
Gereja Kharismatik. Atau dengan kata lain kecenderungan untuk
menjadi likuid. Hal ini juga cukup kuat terlihat dari hasil wawancara
dengan para narasumber. Mereka senada mengatakan bahwa mereka
merasa nyaman dengan keleluasaan yang ada di gereja Kharismatik.
Terlebih jika dibandingkan dengan di gereja asal mereka yang
cenderung memiliki banyak batasan.
Terakhir adalah mengenai mencairnya hirarki serta batasan sosial
yang ada di gereja-gereja Kharismatik. Dari pengakuan para narasumber
bisa terlihat bahwa hirarki sosial yang ada di gereja-gereja kharismatik
cenderung lebih cair. Jarak usia tidak lantas menciptakan hirarki yang
62

wawancara dengan D
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cukup berarti. Karena pola relasi yang ada cenderung setara. Hal ini
menyebabkan penerimaan terhadap orang baru dan anak-anak muda
begitu baik di gereja-gereja kharismatik. Mengingat sebagian besar
orang yang terlibat dalam pelayanan di gereja kharismatik yang saya
amati memang adalah orang-orang muda baik anak sekolah, mahasiswa
maupun para pekerja muda. Konteks Yogyakarta sebagai kota yang
banyak didatangi oleh anak muda dari berbagai daerah juga turut
menentukan hal ini.
2. Komodifikasi
Poin kedua dari usulan Ward adalah tentang komodifikasi
religius. Menghadirkan gereja semenarik mungkin sehingga menarik
minat banyak orang, di mana menurut Bauman masyarakat likuid adalah
masyarakat konsumsi. Hal ini juga cukup kuat muncul dari hasil
wawancara yang saya lakukan terhadap para narasumber. D misalnya, ia
memutuskan untuk berpindah ke gereja kharismatik karena merasakan
ibadah di GBI Keluarga Allah yang menurutnya bisa mengakomodir
kebutuhan religiusitasnya dengan baik. Ia merasa sangat nyaman dengan
bentuk ibadah yang ada di GBI Keluarga Allah.
Berdasarkan pengalamannya juga, belakangan ini memang GBI
Keluarga Allah seakan tengah melakukan percepatan dalam menjaring
jiwa-jiwa baru (menarik orang-orang di luar GBI Keluarga Allah untuk
bergabung bersama mereka). Baginya hal ini bukan berarti bermaksud
‘merebut’ orang-orang Kristen dari gereja lain, namun melihat konteks
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di Yogyakarta di mana banyak mahasiswa berdatangan, ia mengatakan
bahwa ia ingin para mahasiswa itu untuk juga merasakan apa yang ia
rasakan ketika bergereja di GBI Keluarga Allah. Menurutnya, memang
tahun ini oleh banyak pendeta dikatakan bahwa akan ada ‘tuaian raya’ di
Indonesia, sehingga hal ini membuat upaya GBI Keluarga Allah untuk
menjangkau jiwa-jiwa baru menjadi semakin kencang.
Berikut ini bagaimana D mengungkapkan mengenai visi dari
gerejanya untuk menjangkau anak-anak muda:
Banyak pendeta yang bilang itu tahun ini kan
tahunnya untuk Indonesia gitu lho. Jadi tu maksudnya
sekarang tu Tuhan pengen segera akan melawat
Indonesia. Itu aku juga liat kayak di Youtube, kayak
di Korea. Itu ada KKR (Kebaktian Kebangkitan
Rohani), itu banyak orang diselamatkan. Dan banyak
pendeta yang bilang itu sekarang itu waktunya
Indonesia gitu. Mungkin ada maksudnya baru tahun
ini KKS (Ketua Kelompok Sel) itu dipush ayo cari
jiwa baru. Gimana ya, maksudnya bukan berarti yang
udah menetap di gereja itu kita tarik ke GBI Keluarga
Allah kaya gitu itu enggak juga. Maksudnya kaya
pendatang-pendatang, kayak maksudnya ayo lho
kamu tu juga merasaka apa yang aku rasain.
Maksudnya tu kayak sekarang Tuhan tu bakalan
bekerja gitu untuk Indonesia. Tuaian raya gitu lah
istilahnya. Mungkin kalau kayak di gereja lain, kaya
di tempatku juga mati gerejanya. Berhenti gitu loh.
Nggak bertumbuh, jemaat nggak bertumbuh. Karena
di tempatku tuh tetep ada kayak iri hati antar pelayan
Tuhan, ya mungkin manusiawi tapi ini udah parah
banget loh. Dari tahun ke tahun nggak selesai.
Hal yang serupa juga diungkapkan oleh narasumber A yang
mengatakan bahwa ia sangat tertarik dengan gereja kharismatik
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khususnya GBI Keluarga Allah dan GBI Aletheia. Baginya kedua gereja
tersebut serba terkini (up date), mulai dari pilihan lagu-lagu ketika
ibadah hingga perlengkapan ibadahnya semuanya serba terbaru dan
terkini. Sangat berbeda dengan gereja asalnya di Gereja Baptis yang
cenderung monoton sehingga terkadang ia merasa bosan dengan ibadah
di gerejanya tersebut. Selain itu ia juga tengah mengalami beberapa
permasalahan di gereja asalnya sehingga, oleh karena itulah ia seringkali
datang beribadah di GBI Keluarga Allah atau GBI Aletheia untuk
mendapatkan penyegaran.
Sedangkan narasumber T menekankan mengenai bagaimana
segala sesuatunya dipersiapkan dengan baik dan sangat serius oleh
gereja-gereja Kharismatik. Mulai dari musik pengiring ibadah yang
baginya benar-benar luar biasa dipersiapkan dengan baik dan tidak
main-main. Musik yang dibawakan bisa mengangkat suasana menjadi
lebih hidup. Dia juga menyoroti mengenai warta/berita cetak tiap
minggunya yang dibagikan kepada setiap orang yang datang ke gereja
dengan desain yang sangat menarik dan tidak monoton (berwarna,
bukan hanya hitam putih). Baginya hal itu sangat menarik, setiap
informasi disampaikan dengan baik dan menarik.
Perihal pengajaran juga menjadi salah satu hal yang membuatnya
tertarik dengan GBI Aletheia. Menurutnya pengajaran yang disampaikan
dalam ibadah minggu itu lebih sesuai dan mengena bagi konteks saat ini.
Ia mengamati bahwa pengkhotbah selalu menghubungkan khotbahnya
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dengan isu-isu kontemporer. Dan itulah yang baginya sangat berkesan
baik. Sehingga dia merasa ketika pulang dari gereja mendapatkan
sesuatu. Berbeda dengan gereja asalnya yang baginya hanya cenderung
memberi nasehat namun tidak memberi pengajaran hidup yang sedalam
dan selengkap di GBI Aletheia.
Berikut ini pengalaman T mengenai pengajaran yang ada di
Gereja Kharismatik dan di gereja arus utama:
Kalau yang saya rasakan bedanya antara di Aletheia
dengan di GKJ itu pengajarannya mas. Enak lah,
kalau sama Pak Ishak (Pendeta GBI Aletheia) itu
pengajarannya. Sejarahnya segala macem, up date
nya semuanya, kejadian sekarang gitu kan, dia kan
detail. Nah kalau di GKJ itu aku kaya melihat apa
ya, semacam orang dinasehati aja. Jadi cuma
menerjemahkan isi kitab gitu ya pakai tafsiran. Kaya
tadi pagi ini juga aku nggak begitu nyaman sama
khotbah pendetanya karena isinya itu nggak begitu
berat, jadi cuma kaya nerjemahkan dari bahasa
Indonesia ke bahasa Jawa gitu. Semua yang tertulis
itu diterjemahkan ke bahasa Jawa, dari temanya itu.
Yang paling kerasa itu ya kalau kita bergereja di
gereja kayak Aletheia itu ya kita bisa mbahas tema
kayak akhir zaman, kalau di sini kan saru (tidak
sopan) gitu lho. Ya sama suasana ibadahnya sih yang
jelas beda, kalau di Aletheia itu bikin kangen.
Selain itu T juga membandingkan daya tarik antara gereja
kharismatik dengan gereja asalnya (GKJ). Baginya gereja asalnya
tersebut daya tariknya kurang jika dibandingkan dengan GBI Aletheia.
Ia juga menyayangkan ketika gereja kurang memiliki daya tarik
khususnya bagi anak-anak muda. Karena masa depan gereja akan
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terancam apabila anak-anak muda sudah tidak tertarik lagi untuk datang
ke gereja tersebut. Karena tidak mungkin generasi tua itu akan terus
menerus memegang kebijakan-kebijakan di gereja. Berikut ini penuturan
T:
Kalau misalnya gereja dalam daya tariknya buat
pemuda kurang kan gimana, sekarang kan pekerjanya
kan nggak mungkin orang tua-tua. Orang tua itu juga
terbatas kan, inovasinya, kreasinya, tapi kalau gereja
udah nggak punya daya tarik buat pemudanya
(berbahaya). Daya tarik itu dalam berbagai hal,
misalnya kayak pelayan di sana (GBI Aletheia) dikasih
gaji segala macem itu kan juga jadi daya tarik beda
gitu. Kalau di Aletheia itu memang pelayannya dikasih
bayaran mas. Malah kalau di sana misal aku mau main
music (menjadi pemain pengiring ibadah) tapi mulai
dari nol, yang penting punya kesanggupan, nanti
dikursuskan sama gereja. Nanti didatengin pelatih buat
nglatih mereka. Sedangkan kalau yang sudah bisa main
music tapi ingin mengasah kemampuannya, mereka
juga bersedia melatih.
Narasumber T juga sempat menyinggung mengenai bagaimana
penerimaan persembahan itu juga dipengaruhi oleh rasa nyaman jemaat
di gereja asalnya tersebut. Berawal dari keluhan yang senantiasa muncul
ketika membandingkan antara gerejanya dengan gereja kharismatik, ia
menganggap bahwa gereja kharismatik bisa mengkondisikan diri
menjadi menarik bagi orang karena mereka memiliki dana yang besar,
sedangkan kebanyakan gereja-gereja arus utama dana yang dimiliki
sangat pas-pasan, sehingga tidak bisa membuat acara atau ibadah
seheboh dan semeriah gereja-gereja kharismatik.
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Menanggapi hal ini narasumber T mengatakan bahwa justru
ketika ada pemasukan dalam jumlah besar dari persembahan itu karena
jemaat merasa puas dan terlayani. Sedangkan di gereja arus utama
khususnya di gereja asalnya itu tidaklah demikian. Justru banyak yang
kemudian merasa kecewa sehingga enggan untuk memberi persembahan
dalam jumlah besar kepada gereja, atau bahkan tidak sedikit juga yang
enggan bergereja di sana lagi. Oleh karena itulah penerimaan gereja
menjadi minim.
Hal yang paling mencolok ya itu kalau menurutku.
Orang-orang yang butuh gereja itu kadang-kadang
malah kadang-kadang gereja itu malah nggak mau
menyadari. Bukan gereja yang butuh mereka, tapi
mereka yang butuh gereja. Kalau mereka
menghilang ya sudah. Sekarang kalau mau diajak
untuk menarik mereka lagi. Mereka (gereja arus
utama) selalu punya alasan, bahwa gereja itu
kemampuannya
cuman
segini.
Dari
dana
persembahan beda lho antara GKJ dengan gereja
kharismatik, misalnya dibilang begitu. Sekarang
kalau kita mau ngomong persembahan kalau
kemampuannya cuma segitu tapi kalau jumlah
orangnya banyak karena mereka sudah merasa
terlayani, itu kan juga pasti jadi tambahan
pemasukan juga buat gereja. Ya kan? Aku merasa di
gereja lain, di gereja kharismatik terutama itu
persembahannya besar-besar ya itu karena mereka
merasa terlayani dengan baik. Prinsip ekonominya
kan kayak gitu. Lha sekarang kita nggak punya daya
tarik, jemaat semakin berkurang, mau ngomong
dapat persembahan banyak? Dari mana? Mau maksa
orang
yang
ada
ini
untuk
nambahin
persembahannya? Padahal kondisi hidupnya mereka
saja kan terbatas. Kan nggak bisa.
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Di sini entah sadar atau tidak narasumber T telah menggunakan
pola pikir marketing ketika membahas gereja. Jadi dalam pandangannya,
seseorang akan memberikan lebih banyak apabila apa yang ia terima
juga banyak. Dalam hal ini perhatian, penerimaan, dan ruang aktualisasi
yang luas di gereja kharismatik nampaknya bagi narasumber T menjadi
faktor pemicu mengapa jemaat gereja kharismatik begitu royal dalam hal
mempersembahkan kepunyaannya.
3. Kesimpulan
Dari pemaparan data hasil wawancara dan pengamatan tersebut
dapat disimpulkan beberapa poin berikut. Pertama, komodifikasi yang
berjalan memang pada awalnya menarik minat para narasumber, namun
ternyata yang membuat mereka memilih gereja kharismatik adalah justru
karena kecenderungan deinstitusionalisasi. Tentu berangkat dari
kekecewaan mereka terhadap gereja asal mereka yang dirasa terlalu
kaku dan terlalu banyak batasan. Mereka yang kemudian tertarik untuk
bergabung atau sekadar menjadi simpatisan di gereja kharismatik
nampaknya adalah orang yang merindukan perubahan dalam gereja
mereka, namun hal itu masih sangat sulit terjadi. Oleh karena itu ketika
mereka bisa lebih merasakan berbagai macam kelonggaran serta
kepekaan akan perubahan yang disediakan oleh gereja kharismatik,
itulah yang membuat mereka memilh gereja kharismatik. Meski
memang tidak semua kemudian mau meninggalkan gereja asalnya,
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namun alasan dibalik ketertarikan itu ternyata adalah mengenai
kecenderungan likuid yang dimiliki oleh gereja kharismatik itu.
Kedua adalah mengenai konteks dari gereja-gereja kharismatik
yang ada di Yogyakarta. Yogyakarta sebagai kota tujuan dari para
mahasiswa untuk mengenyam bangku kuliah tentu memiliki kontek
yang khas. Perantau dan mahasiswa dari luar kota yang berdatangan
tentu merupakan prospek yang baik bagi gereja kharismatik.
Kecenderungan likuid dalam menggereja itu nampaknya begitu sesuai
dengan anak-anak muda ini. Karena memang banyak sekali anak-anak
muda yang datang beribadah di gereja kharismatik itu. Dari hasil
penuturan narasumber D juga jelas bahwa memang keberadaan anakanak muda perantau ini memang menjadi salah satu sasaran dari
perhatian mereka. Dan keberadaan mereka ini juga semakin menambah
kecenderungan likuid dari gereja-gereja kharismatik ini. Karena setiap
tahun ada yang datang dan pergi, maka kecenderungan untuk menjadi
solid cukup minim.

74

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB IV
Memaknai Religiusitas Masyarakat Pascamodern
Fenomena mengenai perkembangan pesat gereja-gereja kharismatik
di Indonesia memang perlu dikaji lebih mendalam, mengingat fenomena ini
merupakan perbandingan yang menarik terhadap fenomena global. Namun
demikian agaknya masing-masing wilayah bisa berbeda fokus kajiannya. Di
Indonesia, seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, konteks yang khas
adalah mengenai adanya kontestasi dengan gereja-gereja arus utama.
Bagaimana keduanya kerap menimbulkan ketegangan ketika beririsan satu
dengan yang lain. Stigma-stigma negatif juga kerapkali muncul menghiasi
kontestasi antara keduanya. “Mencuri domba” merupakan tuduhan yang
sering muncul terhadap gereja-gereja kharismatik yang dianggap terlalu
berlebihan dalam menarik anggota gereja-gereja arus utama untuk
bergabung dengan gereja kharismatik.
Hal ini juga telah dipaparkan oleh van Kooij dan Tsalatsa dalam
penelitian yang mereka lakukan di beberapa wilayah di Indonesia mengenai
relasi antara gereja-gereja arus utama dengan kalangan PentakostalKharismatik. Dalam penelitian yang mereka lakukan mereka menemukan
bahwa fenomena empiris ketertarikan anggota jemaat gereja-gereja arus
utama terhadap gereja kharismatik (atau gereja neo-pentakosta menurut
istilah mereka) yang seringkali berimplikasi terhadap perpindahan
keanggotaan dari gereja arus utama ke gereja kharismatik memunculkan

75

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

penilaian negatif dari kalangan gereja arus utama terhadap gereja
kharismatik.
Beberapa penilaian, khususnya dari pemimpin gereja arus utama
antara lain seperti sikap eksklusif yang dimiliki oleh kalangan PentakostalKharismatik. Hal ini dikarenakan pengajaran mengenai karunia Roh di
dalam gereja-gereja Pentakostal-Kharismatik yang kemudian menganggap
bahwa mereka yang belum menerima karunia Roh seperti yang diajarkan di
dalam aliran tersebut belum lahir baru, dan ini dianggap sebagai
kesombongan rohani oleh kalangan gereja arus utama. Selain itu, pandangan
negatif juga muncul ketika ‘pencurian domba’ ini dinilai sebagai suatu
upaya untuk memperkaya diri, baik pendeta maupun gereja. Penilaian ini
muncul karena kehidupan pendeta maupun keberlangsungan gereja-gereja
Pentakostal-Kharismatik

sangat

bergantung

pada

persembahan

dan

perpuluhan (persembahan yang diambil dari 10% penghasilan masingmasing anggota jemaat) anggota jemaat sehingga mereka berupaya keras
untuk menambah jumlah anggota jemaat, baik anggota tetap maupun
simpataisan.63
Dalam konteks itulah fenomena perkembangan gereja kharismatik
ini akan dibaca. Dan berdasar dari hasil wawancara dan pengamatan yang
telah saya paparkan pada bagian sebelumnya, memang kecenderungan
orang untuk tertarik terhadap gereja kharismatik berawal dari beberapa
kekecewaan yang mereka alami di gereja arus utama. Atau paling tidak,
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Tsalatsa dan van Kooij, Bermain dengan Api. Hal 132.
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gereja kharismatik bagi mereka bisa memberikan apa yang mereka inginkan
dan tidak mereka dapatkan di gereja arus utama. Kecenderungan untuk
menjadi likuid memang menjadi daya tarik tersendiri bagi gereja-gereja
kharismatik. Sehingga di sini dugaan saya semakin menguat atau bahkan
mulai terjawab, apabila melihat pada hasil wawancara tersebut. Bahwa
memang keberadaan gereja kharismatik merupakan resistensi atau alternatif
tersendiri bagi gereja arus utama.
Hal ini senada dengan tesis Ward mengenai gereja likuid yang juga
berangkat dari kritik terhadap praktek religius yang tengah berjalan saat ini.
Poin-poin yang menjadi sasaran kritik Ward itu sejauh pembacaan saya
masih cukup kuat ada di dalam gereja arus utama. Seperti contohnya
kecenderungan gereja yang terlampau institusional yang kemudian
melahirkan usulan Ward mengenai deinstitusionalisasi seperti yang telah
saya jelaskan pada bab I dalam kerangka teori dan kajian pustaka. Akan
tetapi menariknya, dari hasil wawancara saya mendapati bahwa sebagian
orang tetap bertahan di gereja arus utama justru karena ikatan institusional
ini. Meski mereka sejatinya merasa bahwa gereja kharismatik jauh lebih
menarik.
Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa gereja kharismatik
menjadi menarik bagi sebagian orang adalah karena mereka memiliki
keserupaan dengan konsep atau usulan Ward tentang gereja likuid. Meski
tesis Ward tentang gereja likuid itu juga tidak lepas dari kritik, namun dari
hasil pengamatan dan wawancara yang saya lakukan ternyata gereja
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kharismatik dalam beberapa aspek merupakan representasi dari gereja likuid
tersebut. Sebaliknya, model religiusitas gereja-gereja arus utama yang lebih
solid itulah yang menjadi faktor utama sebagian orang kemudian beralih ke
gereja kharismatik. Semua narasumber yang saya wawancarai juga
mengungkapkan hal serupa mengenai kekecewaan mereka terhadap gerejagereja arus utama. Bedanya, sebagian dari mereka memilih untuk bertahan
dan sebagian akhirnya memutuskan untuk berpindah ke gereja kharismatik.
Oleh karena perkembangan pesat gereja kharismatik ini telah
menjadi fenomena global sebagaimana telah saya jelaskan pada bab I, maka
perlu dilakukan pembacaan kritis terhadap fenomena ini. Maka pentingnya
bagian ini adalah untuk melakukan pembacaan secara kritis terhadap
fenomena perkembangan gereja kharismatik ini dengan konteks khasnya di
Indonesia mengenai relasinya dengan gereja-gereja arus utama. Secara
khusus mengenai kecenderungan model religius tertentu apakah yang
cenderung likuid atau solid. Supaya pembacaan terhadap fenomena ini
menjadi berimbang, maka selanjutnya akan dipaparkan mengenai apresiasi
dan kritik terhadap kecenderungan religius yang ditawarkan oleh gereja
kharismatik, khususnya yang menjadi studi kasus dalam penelitian ini.
1. Apresiasi
1.1.Kecenderungan model gereja yang likuid membuat gereja
kharismatik lebih inovatif
Gereja-gereja kharismatik yang cenderung lebih likuid
ketimbang gereja-gereja arus utama dalam praktek religiusnya
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membuat mereka lebih kreatif dan inovatif. Gereja-gereja arus utama
masih berpegang teguh pada tradisi dan birokrasi institusional akan
sangat sulit dalam menerima perubahan. Padahal menurut Bauman,
kondisi masyarakat pascamodern merupakan masyarakat yang
senantiasa berubah tanpa pernah bisa diprediksi dan tidak lagi solid
atau beku. Batas-batas dilampaui, tradisi mulai tidak memegang
peran krusial, dan sejarah mulai tidak diperhatikan.64
Kondisi inilah yang membuat gereja-gereja arus utama banyak
ditinggalkan oleh pengikutnya. Model ibadah yang monoton karena
masih sangat berpegang teguh pada tradisi gereja bagi sebagian orang
dirasa membosankan. Sulitnya menerima perubahan alat music yang
dipakai di dalam ibadah supaya lebih menarik benar-benar
mencerminkan solidnya tatanan yang ada di gereja arus utama. Hal
ini juga yang membuat para narasumber yang saya wawancarai
merasa bahwa kebekuan itulah alasan mereka tidak nyaman di gereja
arus utama dan lebih tertarik kepada gereja kharismatik.
Kebekuan itu juga mewujud pada banyaknya batasan yang ada
di gereja arus utama. Sebagaimana telah dipaparkan pada bab III
mengenai narasumber T yang merasa bahwa pola relasi yang ada di
gereja arus utama di mana ia berasal cenderung beku dan sangat
hirarkis. Mereka yang memiliki kemampuan ekonomi berlebih tentu
akan lebih dominan. Demikian juga dengan generasi yang lebih tua

64

Bauman. Liquid Modernity. Hal. 2
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memiliki status quo di tengah gereja tersebut. Orang-orang muda
cenderung dikesampingkan, oleh karena itulah menurut penuturan
narasumber T kemudian banyak generasi muda seangkatannya yang
memilih pergi dari gerejanya itu.
Beberapa hal itu berbeda dengan apa yang terjadi di gereja
kharismatik yang saya teliti. Perubahan bukan menjadi hal yang asing
di gereja-gereja kharismatik. Karena sebagaimana yang disampaikan
oleh narasumber D, bahwa saat ini gerejanya (GBI Keluarga Allah)
tengah berupaya begitu rupa untuk mendatangkan orang-orang baru,
atau dalam istilah mereka mencari jiwa-jiwa baru, tentu mereka
berusaha supaya menjadi semakin menarik bagi orang-orang di luar
khususnya anak-anak muda.
Oleh karena itulah supaya lebih menarik maka mereka selalu
berusaha mencari berbagai hal dan metode baru. Hal ini sangat
nampak dari ibadah GBI Keluarga Allah yang dilaksanakan di lantai
atap Jogja City Mall. Berbagai peralatan yang mereka gunakan
kebanyakan merupakan peralatan mutakhir, yang tidak ditemui di
gereja-gereja lain di Yogyakarta. Pilihan lagu-lagu yang dinyanyikan
juga merupakan lagu-lagu terbaru, seperti yang diungkapkan oleh
narasumber D bahwa lagu-lagu yang digunakan di GBI Keluarga
Allah yang bertempat di lantai atap JCM tersebut merupakan lagulagu yang cenderung sangat baru. Bahkan ia yang merupakan aktivis
dalam bidang ibadah (singer) juga seringkali belum pernah
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mendengar lagu itu. Maka di sini bisa disimpulkan bahwa likuiditas
dalam arti kebaruan yang terus menerus ini bisa jadi didorong oleh
keinginan untuk menarik minat orang dari luar gereja mereka.
1.2.Kesempatan yang luas untuk aktualisasi diri
Poin ini juga muncul dari hasil wawancara, di mana
narasumber merasa bahwa gereja kharismatik yang ia datangi benarbenar mengakomodasi banyak potensi dari anggota jemaatnya.
Narasumber T yang menganggap bahwa inilah yang menjadi
kelebihan gereja kharismatik dibanding dengan gereja arus utama.
Karena dia melihat bahwa kesempatan untuk terlibat sangat terbuka
lebar dan begitu beragam. Dalam satu kali ibadah saja begitu banyak
kesempatan orang untuk terlibat. Mulai dari pemain band, Worship
leader, singer, paduan suara, penari, tamborin, dan multimedia.
Narasumber T juga menuturkan hal itu berbeda dengan yang
ada di gereja arus utama yang begitu banyak batasan. Keterikatan
pada tradisi membuat gereja-gereja arus utama tidak bisa begitu saja
melakukan perubahan di dalam gereja tersebut. Padahal jika
dibandingkan dengan gereja-gereja kharismatik, ibadah yang sudah
berjalan selama ini masih sangat minim memberikan ruang bagi
keterlibatan dari anggotanya. Salah satu hal yang disayangkan oleh
narasumber T adalah mengenai sulitnya gereja arus utama tempatnya
berasal merubah kebiasaannya dalam mengemas ibadah, khususnya
mengenai music pengiring ibadah yang hampir selalu hanya
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menggunakan piano atau organ. Padahal di gereja tersebut banyak
potensi yang bisa memainkan alat band yang mereka miliki, namun
karena adanya batasan-batasan tersebut hal itu sulit untuk diubah.
Dampaknya adalah partisipasi yang minim dari anggota jemaat,
padahal kalau mau membuka kesempatan lebih luas, partisipasi juga
bisa meningkat.
Terbuka lebarnya kesempatan untuk terlibat dan menyalurkan
potensi diri dari anggota gereja itu agaknya juga dipengaruhi oleh
komodifikasi yang dilakukan oleh gereja kharismatik. Karena untuk
menjadi lebih menarik ternyata membutuhkan lebih banyak
keterlibatan dari anggota jemaatnya. Dan memang hal itulah yang
membuat orang lebih tertarik kepada gereja kharismatik. Mengenai
music pengiring ibadah misalnya, semua narasumber yang saya
wawancarai juga senada berpendapat bahwa music pengiring ibadah
di gereja kharismatik jauh lebih bisa menghayati lagu-lagu yang
dinyanyikan ketika ibadah berlangsung.
1.3.Dorongan

untuk

mencapai

pengalaman

puncak

(peak-

expereiences)
Dari pengamatan yang saya lakukan selama penelitian ini
berlangsung saya juga melihat ada satu ciri khas dari salah satu gereja
kharismatik yang saya teliti yaitu GBI Keluarga Allah. Beberapa kali
saya mengikuti ibadah di sana, saya melihat ada satu tema atau arah
pengajaran yang cukup khas di sana. Yaitu mengenai pengajarannya
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yang cenderung memotivasi. Mulai dari tema yang dipilih setiap
ibadah hingga poin-poin yang disampaikan ketika berkhotbah cukup
kuat mengandung unsur motivasi. Gaya dan cara penyampaiannya
sangat mirip dengan motivator-motivator bisnis, hanya saja isinya
berdasarkan pada ajaran kekristenan. Tujuannya tentu adalah supaya
mereka yang mendengar menjadi lebih baik atau dengan kata lain
mencapai pengalaman puncak dalam kehidupannya. Misalnya
mengenai kesuksesan secara finansial, kesehatan, dan karir. Mereka
didorong untuk bisa mengalami perubahan secara nyata.
Mengenai hal ini, Bauman berangkat dari perkataan Abraham
Maslow (1964) yang mengatakan bahwa lembaga agama bisa
dimengerti sebagai upaya untuk mengkomunasikan pengalaman
puncak

(peak-experiences)

kepada

mereka

yang

belum

mengalaminya (non-peakers). Ungkapan ini kemudian ia pakai untuk
melihat hasrat individu untuk mencapai pengalaman puncak yang
melampaui diri. Pengalaman-pengalaman puncak itu bukan hanya
dimonopoli oleh orang-orang kudus tetapi berada dalam jangkauan
tiap individu, ditarget secara realistis, dan memungkinkan tiap
individu untuk melatihnya sendiri. Hal ini berbeda dengan angapan
dari agama-agama yang merayakan ketidakcukupan (insufficiency)
dan

kelemahan

manusia

dihadapan

Ilahi.

Kecenderungan

pascamodern lebih mengagung-agungkan pengembangan penuh dari

83

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

sumber daya jasmani dan rohani, serta percaya akan ketidakterbatasan
potensi manusia.65
Kesempatan yang luas untuk aktualisasi dan pengembangan
diri, serta pengajaran yang begitu kental memotivasi seseorang untuk
bangkit dan menjadi lebih baik lagi nampaknya selaras dengan
semangat agama pascamodern yang disebutkan oleh Bauman di atas.
Bahwa praktek religius mereka bisa mendorong seseorang untuk
mencapai pengalaman puncak di dalam kehidupannya. Karena
melihat kecenderungan pengajaran dalam gereja kharismatik yang
sangat personal dalam menghayati keberadaan Tuhan dalam hidup
sehari-hari. Oleh karena itu, maka pengalaman-pengalaman mereka
ketika terlibat dalam pelayanan di ibadah, pengalaman mereka ketika
bisa bangkit dari krisis finansial setelah mendengar khotbah yang
memotivasi di gereja itu,

merupakan pengalaman puncak (peak-

experieces).
Dan sebagaimana yang disampaikan oleh Bauman bahwa hal
itu tidak lagi dimonopoli oleh orang-orang kudus atau pemimpin
religiusnya saja, di gereja kharismatik justru jemaat didorong untuk
juga mengalami pengalaman-pengalaman tersebut. Ketika seseorang
bisa memaksimalkan potensi dan kemampuan dirinya dalam hal
bermusik dan menyanyi misalnya, maka hal itu dihayati sebagai
baktinya kepada Tuhan. Karena sejauh pengamatan saya pengajaran
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Bauman, Liquid Modernity. hal 69-70
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dalam gereja kharismatik cukup kuat melihat pengalaman dengan
Tuhan dengan cara yang sangat personal dan kemudian pengalaman
itu diceritakan melalui kesaksian-kesaksian baik di dalam ibadah
maupun di dalam komsel (kelompok sel). Sehingga setiap orang di
sana dirangsang untuk mengalami pengalaman tersebut.
Selain itu, kecenderungan gereja kharismatik untuk menjadi
likuid ini juga membuat poin yang saya sebutkan terakhir itu bisa
juga dirasakan oleh para simpatisan. Bahkan sebaliknya, tanpa harus
terlibat secara aktif pun, orang juga bisa terpenuhi kebutuhan
religiusnya. Orang bisa datang beribadah atau mengikuti kegiatan di
gereja kharismatik tanpa harus terikat pada beban birokratik
institusional seperti di gereja-gereja arus utama. Karena hal ini juga
yang dialami oleh dua orang narasumber saya, yaitu A dan T yang
masih sering beribadah di gereja kharismatik namun mereka sejatinya
masih merupakan anggota gereja arus utama.
Mereka mengalami pengalaman religius yang sesuai dengan
harapan mereka ketika datang ke gereja kharismatik. Dan meskipun
mereka tidak secara resmi bergabung dengan gereja kharismatik
namun mereka masih sangat diterima dengan baik oleh gereja
kharismatik tempat mereka sering kunjungi itu. Narasumber T yang
beberapa kali mengikuti komsel meski tidak rutin, namun menurut
penuturannya hal itu tidak dipermasalahkan oleh anggota komsel
yang lain. Bahkan ia merasa sangat diperhatikan oleh anggota komsel
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yang lain meski bukan anggota tetap, contohnya seperti ketika ia sakit
ia dikunjungi oleh anggota komsel tersebut.
Dalam
konsumsi

tesisnya

menggereja

mengenai
lintas

kecenderungan

Paroki,

Alfonsius

masyarakat
Embu

juga

menemukan hal ini. Di era pascamodern ini konsumen, yang dalam
hal ini adalah umat, memiliki pilihan yang begitu bebas. Kebebasan
konsumen atau kedaulatan umat ini menjadi salah satu penanda
bahwa kondisi telah menjadi likuid. Embu megutip Bauman yang
mengatakan bahwa “… freedom of (consumer) choice which in the
common sense of the society of consumers defines the meaning of
individual sovereignty and human rights”.66
Sedangkan de Groot mengatakan bahwa Bauman senada
dengan para pemikir seperti Ulrich Beck, Manuell Castells, Michael
Foucault dan Pierre Bourdieu. Bauman menggambarkan bahwa dunia
di mana batasan kelas dan status sosial telah lenyap, orang memiliki
pilihan yang jauh lebih banyak dari sebelumnya, dan identitas tidak
lagi

ditentukan,

melainkan

dikonstruksi.

Ia

kemudian

membandingkan dengan kondisi modernitas solid, di mana seseorang
ditentukan oleh peranannya dalam proses produksi; kini, di era
modernitas

66

likuid

orang ditentukan

oleh

peranannya

dalam

Embu, Komoditisasi dan LIkuiditas Ekaristi. Hal. 226-227
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masyarakat konsumsi. Pasar menjadi lebih kuat dari negara, gereja
atau bahkan keluarga.67
Proses yang diungkapkan oleh Bauman tersebut saya lihat juga
terjadi

di

dalam

gereja

kharismatik.

Pertama

mengenai

kecenderungan untuk mendorong orang mencapai pengalaman
puncak (peak-experiences) yang begitu kuat bisa dilihat dari khotbah
dan percakapan di dalam komsel. Orang didorong dan dimotivasi
untuk bisa menyelesaikan setiap permasalahan hidupnya, dan untuk
mencapai level yang lebih tinggi dalam berbagai bidang (finansial,
kesehatan, relasi, dsb). Kedua, mengenai bagaimana umat sebagai
konsumen memiliki pilihan yang begitu luas di era modernitas likuid
ini. Hal ini kemudian membuat kecenderungan yang ada di gereja
kharismatik itu juga bisa dinikmati orang tanpa harus dibekukan oleh
segala hal yang bersifat birokratis.
2. Kritik
2.1.Kecenderungan untuk menjadi eksklusif
Bagi Bauman, fundamentalisme adalah bentuk pascamodern
dari agama. Sebagai dampak dari mencairnya tatanan masyarakat
(likuid) yang mengganggu rasa aman ontologis seseorang. Di mana
hal itu lahir dari kontradiksi internal dalam kehidupan pascamodern
dalam bentuk ketidakcukupan (insufficiency) manusia dan juga
kesombongan dari impian untuk membawa takdir dalam genggaman

67

De Groot. The church in liquid modernity. Hal 92.
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manusia. Ia menyebutkan ada dua hal yaitu fundamentalisme agama
dan fundamentalisme konsumen (pasar). Fundamentalis muncul
ketika ada sebagian orang yang terluka oleh janji-janji kecukupan
yang ditawarkan oleh agama dan pasar. Beban berat yang harus
ditanggung dibalik beragamnya pilihan yang bisa dipilih dengan
bebas

(karakteristik pascamodern) di

mana

hal

ini

justru

menghadirkan ketidakpastian yang berujung pada kecemasan,
membuat

pesona

fundamentalisme

makin

menguat.

Karena

fundamentalisme menjanjikan sesuatu yang lebih pasti dengan
caranya sendiri.68
Fundamentalisme
menjawab kebutuhan

hadir

menjadi

masyarakat

alternatif

pascamodern

yang

bisa

yang tengah

kebingungan atas melubernya pilihan bebas yang bisa mereka pilih.
Masyarakat yang tengah mencari pegangan pasti di tengah
kesimpang-siuran pilihan dan berbagai situasi tersebut membuat
seseorang harus memilih. Oleh karena itulah orang akan selalu
mencari jangkar yang aman dan pasti untuk semua aspek kehidupan
(compleat mappa vitae).69
Melihat beberapa hal yang dicetuskan oleh Bauman
mengenai bentuk pascamodern dari agama yang baginya adalah
fundamentalisme, maka pertanyaannya kemudian adalah apakah
gereja-gereja kharismatik

juga mewujudkan

fundamentalisme

68

Zygmunt Bauman. “Postmodern Religion?” Dalam Religion, Modernity, and
Postmodernity ed. Paul Heelas. (Massachusetts: Blackwell Publishers, 1998). hal 72
69
Bauman. Postmodern Religion? hal 75
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sebagaimana yang diungkapkan oleh Bauman tersebut? Sejauh
pengamatan dan wawancara dalam penelitian ini, ternyata beberapa
poin yang disampaikan oleh Bauman itu memang terjadi. Akan
tetapi perlu dicatat bahwa fundamentalisme yang dimaksud di sini
adalah fundamentalisme sebagaimana yang dijelaskan oleh Bauman
dalam

kerangka

melihat

fenomena

agama

di

tengah

pascamodernitas. Sebuah kecenderungan untuk mencari sebuah
pegangan pasti dan menyeluruh di tengah kehidupan ketika harus
dihadapkan pada kesimpang-siuran pilihan yang begitu bebas bisa
dipilih oleh seseorang.
Narasumber T sempat mengungkapkan bahwa salah satu
alasannya menyukai pengajaran dalam gereja kharismatik adalah
karena pengajarannya kerap menyentuh hal-hal yang di gereja arus
utama sangat jarang dibahas. Satu contoh yang dia sebutkan adalah
mengenai akhir zaman. Suatu hal yang bagi orang-orang beragama
kerapkali masih pertanyaan besar. Mengingat hal itu belum jelas
kapan akan terjadi maka tentu memunculkan tanda tanya dan kadang
kekhawatiran. Ketika hal ini disentuh dan dibahas begitu rupa tentu
dengan

tendensi

yang

begitu

meyakinkan

umat

bahwa

pengajarannya tentang akhir zaman itu adalah suatu kebenaran
(meski belum terbukti) tentu hal ini akan mengembalikan rasa aman
ontologis sebagaimana yang disinggung oleh Bauman. Sehingga di
sini semakin jelas bahwa fundamentalisme dalam kerangka berpikir
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Bauman tentang agama dan pascamodernisme adalah kecenderungan
agama

untuk

mengembalikan

penganutnya

yang

tengah

rasa

aman

dilanda

ontologis

kepada

kebimbangan

akibat

kesimpangsiuran pilihan dalam era modernitas cair.
Seperti yang juga sudah disinggung dalam bagian kajian
pustaka,

mengenai

menimbulkan
perbedaan
menawarkan

mencairanya

ketakutan

dan

karena

potensi

identitas

kemudian

konflik.
yang

masyarakat

Gereja

lebih

yang

muncul

justru
berbagai

kharismatik

fundamental,

hadir

sekaligus

individualitas yang kuat dalam hal pengajarannya (melalui
penekanan pada kesaksian pribadi yang subjektif). Dua hal yang
dicari oleh masyarakat pascamodern sebagaimana yang dijelaskan
oleh

Bauman,

bahwa

impian

akan

kesucian

dalam

era

pascamodernitas yang cair ini ditata ulang dan diprivatisasi, impian
tersebut diserahkan kepada inisiatif individu. Demikian juga dengan
perlindungan keamanan personal, kini merupakan urusan pribadi.70
Ketika agama ditarik terlalu dalam pada urusan personal bagi
saya justru hal itu akan menjadi suatu permasalahan baru. Seperti
narasumber D yang ketika wawancara coba saya pancing dengan
menanyakan perihal isu politik terkini (yang ketika itu adalah
dilaporkannya Basuki TP karena dugaan penistaan agama) ia tidak
mau mengomentarinya. Ia hanya menjawab itu sudah ada yang

70

Bauman. Liquid Modernity. Hal. 180-181.
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mengurusi, biar saja pemerintah yang menanganinya. Dan ketika
saya tanyakan apakah dalam khotbah atau komsel juga pernah
dibahas, jawabnya adalah tidak.
Eksklusifisme merupakan salah satu dampak yang bisa saja
terjadi ketika agama ditarik sangat dalam pada ranah personal seperti
di gereja kharismatik. Ketika realitas menjadi begitu kompleks, dan
di sisi lain pilihan terhadap individu menjadi semakin terbuka lebar
karena dampak dari konsumerisme, maka kecenderungan pengajaran
agama yang fundamentalistik justru bisa menjadikan seseorang
makin mengeksklusi dirinya dari dunia luar. Pengagung-agungan
terhadap individualisme dan konsumerisme membuat seseorang
terus menerus hanya mengejar kepuasannya sendiri dan mengurangi
kepekaannya terhadap kondisi sekitar. Sehingga inilah yang kiranya
bisa menjadi kritik terhadap kecenderungan religius ala gereja
kharismatik.
2.2.Kontradiksi dalam kepemimpinan tunggal
Salah satu ciri khas dari gereja kharismatik adalah adanya
kepemimpinan tunggal yang dipegang oleh seorang Gembala
Sidang. Biasanya kepemimpinan ini dipegang oleh sosok yang
merintis gereja tersebut hingga berkembang menjadi gereja yang
besar. Pola ini terjadi di beberapa gereja kharismatik yang termasuk
besar seperti GBI Keluarga Allah yang dirintis oleh Pdt. Obaja Tanto
Setiawan, GBI Bethany yang dirintis oleh Pdt. Abraham Alex
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Tanusaputra, dan GBI Tiberias yang dirintis oleh Pdt. Yesaya
Pariadji. Mereka yang merintis berdirinya gereja tersebut kemudian
menjadi

pemimpin tunggal,

di

mana merekalah pemegang

kewenangan.
Kristanto menyebutkan bahwa hal itu didukung oleh prinsip
Struktur Teokrasi yang memberi wewenang ‘tidak terbatas’ kepada
Gembala Sidang untuk mengambil keputusan dan memimpin, karena
diyakini bahwa Tuhan yang telah memilih dan menetapkan.
Kemudian

Gembala

Sidang

itu

memiliki

12

pasang

staf

penggembalaan yang terdiri dari 12 pasang suami-istri. Merekalah
yang akan memimpin departemen-departemen yang ada di gereja
tersebut.71

Dengan

segala

respek,

saya

melihat

system

kepemimpinan tunggal ini bisa berbahaya, karena meski diyakini
bahwa Gembala Sidang itu adalah wakil Tuhan yang telah dipilih
bagi gereja tersebut, namun tetap saja rentan akan adanya
penyalahgunaan wewenang serta ancaman terjadinya dominasi dan
monopoli yang berlebih akan berbagai aspek di gereja tersebut.
Di GBI Keluarga Allah misalnya. Gereja yang berawal dari
kota Solo ini kini memiliki beberapa cabang di kota-kota lain seperti
ti Yogyakarata, Semarang, dan di Jakarta. Menariknya mereka yang
dipercayakan untuk memimin jemaat-jemaat di kota lain itu masih
memiliki hubungan keluarga dengan Pdt. Obaja Tanto Setiawan,

71

Kristianto. Injil Bagi Orang Kaya? Hal 64-65..
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Gembala Sidang yang merintis berdirinya gereja tersebut. Hal
semacam ini tentu tidak akan terjadi di gereja-gereja arus utama
yang kepemimpinannya kolektif. Di mana kepemimpinan idak hanya
dipegang sendiri oleh pendeta jemaat namun juga oleh majelis gereja
yang dipilih secara bergantian (ada regenerasi terus menerus).
Lagipula hal ini agaknya sedikit kontradiktif dengan
penuturan para narasumber mengenai betapa likuidnya gereja
kharismatik. Semua narasumber sepakat bahwa salah satu daya tarik
gereja kharismatik adalah mengenai keleluasaan dalam berbagai
aspek. Mulai dari ibadahnya yang memberi ruang yang sangat luas
untuk mengekspresikan perasaan yang tengah mereka rasakan ketika
itu tanpa ada rasa sungkan dan tanpa dibatasi oleh aturan atau
tatanan yang tidak tertulis seperti di gereja arus utama. Hal inilah
yang membuat narasumber D kemudian memutuskan untuk pindah
ke GBI Keluarga Allah. Karena ia merasa bahwa di sanalah ia bisa
dengan bebas dan leluasa mengekspresikan perasaannya ketika
beribadah. Sangat berbeda ia rasakan ketika di GKJW tempat
asalnya di Ngawi.
Demikian juga dengan kesempatan untuk terlibat aktif dalam
berbagai kegiatan dan tanggung jawab di gereja itu, mereka lihat dan
rasakan begitu luas terbuka lebar bagi siapapun. Narasumber T yang
menuturkan bahwa siapapun bisa asalkan mau untuk terlibat di
dalam pelayanan gereja. Seperti contohnya yang ingin terlibat di
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dalam pelayanan music gereja namun masih belum memiliki
kemampuan bermusik yang cukup, akan dikursuskan oleh gereja
sehingga bisa mengembangkan kemampuannya untuk kemudian
terlibat dalam pelayanan. Sehingga dari sini bisa dilihat bahwa di
aras bawah di mana para anggota jemaat bisa merasakan
keleluasaan, berbeda sekali dengan di aras para pemimpin yang
agaknya masih mempertahankan status quo.
Dalam penelitian yang dilakukan oleh Tsalatsa, beberapa
respondennya yang merupakan pemimpin gereja arus utama bahkan
muncul kecurigaan mengenai adanya motif ekonomi dalam hal ini.
Ketika pada poin pertanyaan mengenai fenomena ‘pencurian
domba’, seorang pendeta gereja arus utama menilai bahwa pencurian
domba itu merupakan suatu upaya untuk memperkaya diri, baik
pendeta maupun gerejanya. Penilaian ini muncul karena kehidupan
pendeta maupun keberlangsungan gereja kharismatik sangat
bergantung pada persembahan dan perpuluhan anggota jemaat,
sehingga semakin banyak orang yang hadir dalam ibadah semakin
banyak pemasukan mereka.72 Hal ini memang harus dilihat dalam
suasana ketegangan relasi antara gereja arus utama dan gereja
kharismatik, khususnya di kalangan pemimpin umatnya.
Jika

dikaitkan

dengan

poin

sebelumnya

mengenai

fundamentalisme religius dalam kerangka kritik Bauman terhadap

72

Tsalatsa dan van Kooij, Bermain dengan Api. Hal 132
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masyarakat pascamodern, maka hal ini menjadi penting untuk
diperhatikan.

Kecenderungan

untuk

memberikan

janji

mengembangkan diri dan memaksimalkan potensi seseorang yang
ada di gereja-gereja kharismatik, mulai menggantikan pemahaman
mengenai ketidakcukupan manusia. Hal ini dapat berarti bahwa ada
pembenaran terhadap subordinasi kebebasan individu di bawah
aturan main atau tatanan yang digariskan oleh komunitas tersebut.
Dan dalam fenomena gereja kharismatik ini tentu itu bersumber pada
pemimpin tunggal itu. Individu-individu yang tengah merasa
bimbang dan merasakan beban yang terlalu berat akibat kebebasan
dan pilihan yang luas, di satu sisi bisa merasakan hal yang sesuai
dengan semangat zaman, namun di sisi lain tetap ada subordinasi
yang entah disadari atau tidak. Maka subordinasi ini bisa menjadi
poin penting yang menjadi kritik terhadap gereja kharismatik dengan
pola kepemimpinan tunggalnya.
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Bab V
Penutup
1. Kesimpulan
Pada bagian ini akan saya jelaskan mengenai bagaimana
pertanyaan penelitian yang ada pada sejak awali yaitu mengenai
bagaimana gereja kharismatik hadir sebagai alternatif dari gereja arus
utama.

Keberadaan gereja kharismatik yang sering disebut sebagai

gelombang ketiga kekristenan setelah Katholik dan Protestan, berusaha
menggugat institusi-institusi kekristenan lama yang sudah mapan namun
kurang dinamis. Gereja-gereja yang telah mapan dalam arti tertentu,
juga di Yogyakarta, pertama cenderung lebih menekankan pada kredo
dan aturan birokratis dalam menggereja.
Di tengah kondisi masyarakat di Yogyakarta sejak tahun 1990-an
yang juga telah berubah menjadi lebih likuid sebagaimana yang diulas
oleh Bauman, gereja kharismatik ini hadir dengan segala kemenarikan
mereka di mata banyak orang termasuk warga gereja-gereja yang sudah
mapan tersebut. Dengan kata lain, dalam masyarakat politik ekonomi
global, penelitian ini menunjukkan bahwa ada kecenderungan yang
sama dengan teori Bauman tersebut dengan yang terjadi di masyarakat
khususnya gereja, melalui penuturan pengalaman para responden yang
merasa lebih cocok dengan kondisi yang likuid. Di satu sisi ketika
struktur masyarakat telah mencair, gereja-gereja arus utama pada sisi
lain masih cukup kuat menekankan tentang hirarki dan batasan, maka
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tentu ini menjadi masalah bagi sebagian orang. Dalam kondisi yang
demikian itulah Gereja kharismatik hadir dengan kecenderungan yang
lebih sesuai dengan gerak zaman ini. Paling tidak itulah yang dilihat
oleh Pete Ward dengan konsep gereja likuidnya yang baginya
merupakan wujud yang relevan dari gereja di era modernitas likuid ini.
Dua poin yang didapat dari hasil penelitian yang khusus
dilakukan di Yogyakarta ini adalah mengenai bagaimana gereja
kharismatik

dengan

kecenderungannya

untuk

menjadi

likuid

(deinstitusionalisasi) dan juga bagaimana mereka berkontestasi baik
dengan sesama gereja kharismatik ataupun dengan gereja-gereja arus
utama. Dan pada kedua poin inilah kemudian pertanyaan penelitian
mengenai bagaimana gereja kharismatik hadir sebagai resistensi
terhadap gereja arus utama ini dijawab. Keterbukaan ruang yang lebih
luas dalam berbagai aspek ternyata lebih diminati oleh orang daripada
kecenderungan untuk mempertahankan tradisi dan tatanan yang
seringkali menjadi kelemahan dari gereja arus utama.
Demikian juga dengan bagaimana gereja kharismatik dalam
konteks masyarakat dan

budaya Yogyakarta modern masa kini

menampilkan diri semenarik mungkin di tengah kontestasi dengan
gereja-gereja lain dan dengan institusi agama lain. Sebagaimana
diusulkan oleh Ward dalam konsep gereja likuid. Bagi Ward, untuk
menarik minat orang terhadap gereja maka semestinya gereja juga
melakukan komodifikasi. Karena, kecenderungan orang di era
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modernitas likuid ini adalah menjadi masyarakat konsumsi yang terus
menerus mencari kepuasan diri. Oleh karena itu Ward mengusulkan
supaya gereja bisa hadir dan memuaskan kebutuhan-kebutuhan mereka
itu, dan caranya adalah mengemas gereja seperti komoditas yang
menarik bagi masyarakat konsumsi tersebut.73
Komodifikasi religius yang merupakan praktik ‘menjual’ produk
religius menggunakan teknik marketing modern ini dapat mengubah
orang, relasi dan perasaan menjadi komoditas. Sebuah mimpi buruk bagi
Marxis, namun Ward menyambut baik proses ini dan mendukung upaya
ini sebagai bagian dari penginjilan modern. Di sinilah konsep ‘gereja
likuid’ dan juga praktik-praktik yang serupa yang ada di gereja-gereja
kharismatik bisa dipertanyakan dan dikritik.
Pertanyaan penelitian kedua adalah mengenai bagaimana
semestinya fenomena ini akan dibaca. Dalam hal ini saya mengajukan
apresiasi dan kritik terhadap gereja kharismatik. Apresiasi yang saya
lihat adalah mengenai kemampuan gereja kharismatik untuk bisa
menjadi sangat inovatif karena kecenderungan likuid yang mereka
miliki. Kedua, adalah tentang bagaimana mereka bisa memberi
keleluasaan

dan

kesempatan

lebih

luas

bagi

orang

untuk

mengaktualisasikan diri mereka. Dan ketiga, gereja kharismatik bisa
memaksimalkan potensi atau kemampuan seseorang melalui pengajaran
yang memotivasi.

73

De Groot. The church in liquid modernity. Hal. 94
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Sedangkan mengenai kritik yang saya temukan adalah mengenai
kecenderungan

untuk

menjadi

eksklusif

sebagai

akibat

dari

fundamentalisme religius sebagaimana yang disinggung oleh Bauman.
Hal ini menyebabkan kekurangpekaan terhadap kondisi sekitar, dan
tentu panggilan untuk mengubahnya menjadi lebih baik. Karena
pengajarannya selalu ditarik sangat dalam pada ranah personal, dan
inilah yang bisa dipermasalahkan. Kedua adalah mengenai kontradiksi
yang ada di dalam gereja kharismatik ketika pemimpinnya menjadi
begitu dominan karena menganut asas kepemimpinan tunggal. Hal ini
kontradiktif dengan apa yang terjadi di bawah di mana peluang dan
kesempatan terbuka lebar bagi siapapun yang mau bergabung dan
terlibat. Kedua hal inilah yang menjadi kritik saya terhadap gereja
kharismatik yang berkembang dengan begitu pesat dalam tiga dekade
belakangan ini.
2. Kontribusi Penelitian
Beberapa hal yang mungkin bisa menjadi kontribusi dari
penelitian ini terhadap kajian religi adalah mengenai bagaimana
memahami lebih lanjut perkembangan gereja kharismatik. Beberapa
penelitian terdahulu memang sudah mulai melakukan pembacaan
dengan sangat baik. Akan tetapi penelitian ini mengambil sudut pandang
dengan menggunakan kacamata kritik Bauman terhadap masyarakat
pascamodern yang ia sebut sebagai masyarakat likuid, dan lebih spesifik
lagi penelitian ini menggunakan usulan Ward tentang gereja likuid. Dari
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hasil penelitian yang telah dilakukan, ternyata memang gereja-gereja
kharismatik memiliki kecenderungan yang serupa dengan konsep gereja
likuid tersebut.
Hal ini juga menjadi penting bagi kalangan gereja-gereja arus
utama yang dalam konteks Indonesia memiliki relasi yang cukup tegang
dengan gereja kharismatik. Supaya bisa melihat dengan lebih jelas
perkembangan dari gereja kharismatik ini dan tidak hanya selalu
berbicara mengenai kritik terhadap gereja kharismatik. Sebaliknya, dari
penelitian ini ternyata juga ada hal-hal yang memang bisa diapresiasi
dari aliran gereja ini. Seperti kemampuan mereka untuk memotivasi
seseorang supaya bangkit dari kondisi hidup yang menghimpitnya. Hal
ini menjadi penting di tengah ketidakpstian hidup belakangan ini. Halhal yang apresiatif itu kiranya bisa menjadi pembelajaran bagi gerejagereja arus utama untuk bisa memperbaiki diri.
Selain itu, dari hasil penelitian ini juga ternyata perkembangan
pesat gereja arus utama sangat dipengaruhi oleh kekecewaan orang
terhadap gereja arus utama yang cenderung formalis dan legalistis, dan
berbagai hal yang telah saya sebutkan dalam tesis ini ternyata banyak
juga memuat kritik terhadap gereja-gereja arus utama. Oleh karena
itulah kiranya ini bisa menjadi kontribusi dari penelitain ini. Bagaimana
melihat perkembangan gereja kharismatik dan stagnannya gereja arus
utama dengan tidak dengan sebelah mata.
3. Rekomendasi
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Ada dua hal yang bisa menjadi rekomendasi penelitian lebih
lanjut dan belum banyak disentuh oleh penelitian ini. Pertama adalah
mengenai kecenderungan gereja kharismatik di Indonesia yang
didominasi oleh etnis Tionghoa dan khususnya orang muda. Mulai dari
sejak kemunculannya hingga kini berkembang dengan begitu pesat, etnis
tionghoa mengambil peranan penting. Dari pengamatan saya juga jemaat
didominasi oleh etnis Tionghoa ini. Maka akan menarik untuk meneliti
apa yang mempengaruhi hal ini bisa terjadi.
Kedua adalah mengenai adanya motif ekonomi di balik
perkembangan gereja kharismatik. Karena keterbatasan penulis,
penelitian ini belum memperhatikan bagaimana hal-hal modern seperti
marketing dan manajemen dimanfaatkan untuk menarik orang lebih
banyak lagi datang bergabung bersama mereka. Bukankah gereja juga
tidak dapat abai dengan hal dan masalah keadilan dan kesejahteraan
masyarakat umum?
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