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Pembangunan Jemaat Misioner – D.R. Maitimoe 

 

Pembangunan jemaat misioner merupakan pekerjaan rumah (PR) yang berat bagi gereja 

saat ini. Di mana gereja hadir di tengah dunia yang penuh dengan berbagai perubahan dan 

perkembangnya. Hal ini yang menjadi tantangan bagi gereja. Namun disamping itu, ada hal lain 

yang menjadi kendala ialah datang dari dalam jemaat sendiri. Di mana di antara kita baik 

warga jemaat ataupun presbiter kurang memberi perhatian bagi PR ini. D.R. Maitimoe dalam 

bukunya menawarkan solusi alternatif bagi jemaat untuk menata kembali pola kehidupan 

bergereja, sehingga dapat mengerjakan Pekerjaan Rumah (PR) ini secara bersama.  

 Pembangunan jemaat misioner berarti pembaharuan jemaat secara komprehensif. Di 

mana tidak melulu menjadikan warga jemaat sebagai target utama. Pembaharuan batin warga 

jemaat secara perorangan memang perlu dibina, namun yang paling penting ialah bagaimana 

pembinaan itu produktif. Dalam artian hasil dari pembinaan itu tidak hanya dilihat dari segi 

kuantitas kehadiran warga jemaat dalam setiap peribadahan, tetapi lebih daripada itu ialah 

dilihat dari sikap hidup para warga jemaat (baik dalam kehidupannya bersama sesamanya di 

dalam gereja maupun sesamanya dalam lingkungan sekitar). Pembaharuan jemaat secara 

komprehensif juga meliputi cara atau pola dalam bergereja. Cara atau pola bergereja itu 

berkaitan erat dengan struktur (lingkungan masyarakat sosial, di mana gereja merupakan 

bagian dari dalamnya), organisasi gereja, dan cara pelayanan gereja. Di mana harus melihat 

dan memahami bahwa dirinya (gereja) adalah umat Kristus yang melayani Tuhannya di dalam 

dan untuk dunia (Pembangunan Jemaat Misioner, hlm. 22).  

 Bertolak dari pemahaman ini gereja diiring untuk melihat bahwa ada berbagai 

tantangan-tantangan yang mesti dihadapi dalam rangka mengerjakan PR-nya. Tantangan-

tantangan itu meliputi: Pertama, perubahan politik yang membawa dampak pada sektor 

perkembangan perekonomian, industri, dan urbanisasi; kedua, sekularisasi; dan ketiga, 

modernisasi. Untuk menghadapi berbagai tantangan ini gereja perlu melibatkan seluruh unsur 

yang ada untuk bergerak bersama melakukan pembaharuan, baik itu warga jemaat maupun 



para pemimpin-pemimpinnya. Kenapa harus melibatkan warga jemaat? Bukankah hal itu 

merupakan tanggung jawab para pelayan atau para pemimpin jemaat saja? Bukan, ini 

pemahaman yang keliru! Di mana setiap orang yang mengaku percaya kepada Kristus dan 

menyebut dirinya jemaat Kristen, sudah sewajarnya atau secara otomatis mengemban tugas misi-

Nya (menjadi jemaat misioner). Di mana setiap warga jemaat adalah rekan sekerja Allah. 

Dengan demikian sebagai rekan sekerja Allah warga jemaat perlu ikut serta dalam tindakan 

Allah yang tertuju kepada segala sesuatu (struktur sosial, setiap manusia dan 

ciptaan lain, termasuk tantangan yang ada). Pemahaman ini perlu disadari oleh 

setiap warga jemaat dan para pemimpin jemaat, sehingga mampu bersinergi 

bersama dalam melakukan misi-Nya (Missio Dei). 

 Istilah Latin yaitu Missio Dei  merupakan pengutusan yang berasal dan 

dimulai dalam Kerajaan Allah (Pembangunan Jemaat Misioner, hlm 24). Dengan 

demikian Kerajaan Allah menjadi titik tolak pengutusan. Hal ini hendak 

mengatakan bahwa tujuan dari pembangunan jemaat misioner ialah 

memploklamirkan Injil (Kerjaan Allah) kepada dunia. Tujuan ini diungkapankan dalam tiga aspek 

yang saling berkaitan, yaitu: pertama aspek doksologis, yang menyatakan kemenangan 

Kerajaan Allah (pujian/kemuliaan bagi Allah); kedua aspek soteriologis, yang menyatakan 

keselamatan bagi setiap ciptaan; ketiga aspek 

eskatologis, yang menyatakan penggenapan tenang 

dunia baru (Kerajaan Allah).  

 Sebagai pelaku misi-Nya (jemaat misioner), 

gereja harus benar-benar mengakui dan menyatakan 

kebenaran Firman Tuhan, sebab dalam kebenaran 

firman terpancar rencana keselamatan Allah. Untuk itu 

pemberitaan Injil harus menjadi pusat atau denyut jantung bagi kehidupan bergereja, yakni 

mewujud dalam ibadah, persekutuan, pelayanan dan organisasi, serta dalam seluruh kegiatan 

yang ada dalam gereja. Jadi pemberitaan Injil tidak dijadikan sebagai pukat ikan untuk 

memperbanyak warga jemaat atau melipatgandakan jemaat. Dengan demikian perhatian  

tidaklah tertuju pada pengumpulan dana, pembelian tanah, pembangunan pastori atau 

pembangunan gedung gereja semata.  



Pola bergereja yang hanya berfokus pada peningkatan kuantitas warga jemaat dan 

jemaatnya (anak jemaat/bakal jemaat) sebenarnya tidak menjawab kebutuhan atau 

pergumulan (menjadikan Injil sebagai motor penggerak kehidupan warga jemaat). Untuk itu pola 

kehidupan bergereja saat ini disarankan untuk melihat kembali bagaimana kehidupan gereja 

mula-mula dalam Perjanjian Baru. Cara atau pola kehidupan bergereja Perjanjian baru ialah  

mereka memandang bahwa mereka adalah satu tubuh, 

satu rumah tangga, satu tempat ibadah, dan satu 

banguan (Pembangunan Jemaan Misioner, hlm. 78). Pada 

waktu itu (konteks PB) tidak ada gedung-gedung gereja 

(mereka berkumpul di tempat tertentu. Misalnya di rumah 

> Rm 16:3-5; Kol 4:15; Flm 1:2, di istana Flp 4:22, dan di 

satu kota Rm 1:7; Kol 1:2; Kis 11:26) dan juga tidak ada 

hari-hari khusus yang ditentukan sebagai hari untuk 

beribadah.  Jemaat mula-mula dibentuk oleh kekuatan 

Roh Kudus melalui pemberitaan Injil. Di antara mereka tercipta komunikasi yang baik dan juga 

hubungan yang baik dengan masyarakat sekitar. Membangun hubungan baik dengan lingkungan 

sosial menjadi fokus mereka. Hal ini dipahamai dengan baik oleh jemaat mula-mula, dengan 

memandang bahwa dunia adalah sasaran kasih Allah, sebab itulah bunyi Amanat Agung yang 

disampaikan oleh Yesus (Mat 28:19,20). Inilah dasar yang digunakan oleh gereja mula-mula 

untuk mengambil bagian dari eksistensinya sebagai gereja yang hadir di dunia dan untuk dunia. 

Keesaan sangat dijunjung oleh mereka, yang memandang bahwa mereka semua sama dan satu 

dalam Kristus (sebagai tubuh-Nya). Keesaan ini yang ditekankan oleh Paulus dalam 1 Kor 3:11 

“Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakan dasar lain dari pada dasar yang telah 

diletakkan, yaitu Yesus Kristus”. Kehidupan bergereja dalam Perjanjian Baru sangat sederhana 

dan memperlihatkan sisi fleksibelitasnya.  

Pola kehidupan berjemaat saat ini seyogianya dapat melirik sedikit pada pola 

berjemaat mula-mula. Untuk itu setiap gereja perlu memahami dan menyadari tugasnya yaitu 

menata dan membangun jemaat setempat dengan baik, sehingga seluruh anggota yang ada di 

dalamnya dapat mengabarkan Injil dan terlibat dalam pelayanan konkret di tengah dan bagi 

lingkungan masyarakatnya demi kemuliaan Allah.  

 



Catatan Reflektif: 

Menjadi jemaat yang misioner merupakan tugas dan kewajiban bagi setiap orang 

percaya. Hal ini yang perlu disadari dan dihayati dengan oleh setiap orang yang mengaku 

percaya, sehingga dapat mengerjakan Pekerjaan Rumah yang berat ini dengan mudah (karena 

melibatkan seluruh unsur yang ada di dalam jemaat). Unsur yang paling penting ialah warga 

jemaat. Di mana warga jemaat bukan hanya target dari pelayanan atau penggembalaan 

gereja, melainkan juga sebagai pelaku dalam memploklamirkan Injil (Kerajaan Allah). Jadi tugas 

panggilan gereja tidak hanya diperuntukkan secara khusus kepada para pejabat gereja: 

presbiter (dalam lingkup GPIB: Pendeta, Penatua dan Diaken) saja, tetapi menjadi tanggung 

jawab bersama sebagai orang yang berkumpul dan mengaku percaya kepada Kristus.  

Hal ini yang kurang disadari oleh para warga jemaat dan presbiter, sehingga 

dampaknya ialah banyak warga jemaat yang membatasi dirinya: tidak mau ambil bagian 

dalam kegiatan atau pelayanan yang ada. Pemahaman yang keliru ini harus menjadi perhatian 

gereja (dalam hal ini para presbiter). Jika kita perhatikan sebenarnya lembaga gereja dalam 

hal ini Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat (GPIB), sebenarnya sudah mengarahkan 

jemaatnya pada pemahaman mengenai keterlibatan seluruh unsur dalam gereja. Hal ini terlihat 

jelas dalam bidang PPSDI (Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Insani) serta PPK 

(Penguatan Peran Keluarga). Secara berkesinambungan GPIB berusaha mengarahkan warga 

jemaatnya untuk menghayati tugas dan panggilannya melalui pelayanan kategorial (Pelkat). 

Dimulai dari anak-anak hingga orang tua lanjut usia. Maksud dan tujuannya hanya satu yaitu 

agar semua warganya dibangun dan dikuatkan untuk dapat memploklamirkan Injil. Sudah 

sadarkah kita dengan hal ini: menyadari keberadaan diri sebagai bagian dari jemaat misioner? 

Mari bersama sadari dan pahami tugas dan panggilan kita sebagai gereja yang hadir untuk 

memuliakan Tuhan dan menyaksikan-Nya di dunia. Selamat menghayati panggilan-Nya, Tuhan 

memampukan kita.  
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