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Kata Pengantar
Shalom, 
 Memasuki pertengahan kedua tahun 2021, tidak terasa kita telah 
menuju akhir tahun (lagi) sekaligus berada pada tahun kedua pandemi Covid-19. 
Banyak dari orang yang kita kenal maupun orang yang kita kasihi tidak terluput 
dari pandemi: sebagian sembuh dan sebagian telah pergi dari sisi kita. Life 
goes on bagi yang disembuhkan dan sebagian besar dari kita. Bagi yang pergi 
sebagai anggota keluarga rohani, kita akan tetap berharap bertemu kembali 
saat kedatangan Yesus yang kedua kali. Kita sama-sama belum mengetahui 
kapan pandemi ini akan benar-benar berakhir. Dalam perjalanan ke depan, 
apakah kita melanjutkan hidup dengan cara yang lebih baik, bijaksana, dan 
membina relasi yang lebih dekat dengan Pencipta kita? Bahasan edisi Semester 
2 Majalah Hikmat tahun 2021 akan mengupas sebagian dari pertanyaan-
pertanyaan tersebut. 
 Berkaitan dengan kesehatan batin kita, artikel “Menjaga Kesehatan 
Mental di Tengah Pandemi” dan “Pembacaan Kitab Suci dan Hati Nurani: 
Sebuah Refleksi tentang Sola Scriptura dan Gereja Tuhan” hadir pada edisi 
kali ini. Selain itu, hadir artikel yang membahas kiat-kiat bagaimana menyikapi 
maraknya hoaks yang beredar luas di media sosial.  Kita turut diingatkan 
kembali untuk mengasihi sesama dalam kehidupan dengan aktivitas temu 
fisik yang lebih terbatas pada masa pandemi ini. Artikel renungan “Pentingnya 
Mengejar Hikmat Rohani” dan “Kekuatiran” menolong agar kita bijaksana (wise), 
mempunyai sanity, dan tetap mempercayai Tuhan dalam masa-masa seperti 
ini. Journey of Faith memuat kesaksian mengenai meninggalnya orang yang 
dikasihi dan warisan (legacy) yang ditinggalkan.  Resensi buku mengangkat 
tentang inti iman Kristen dan kepemimpinan rohani.
 Redaksi berharap Majalah HIKMAT dapat menjadi berkat sebagai 
bacaan yang menyegarkan dan memberikan inspirasi yang berguna dan 
menguatkan pembaca. Kiranya kita semua tetap menjaga hati, pikiran, dan 
perkataan sesuai dengan tuntunan hikmat dalam firman Tuhan serta tetap 
peduli (caring) kepada sesama manusia. Kiranya Tuhan Yesus Kristus menyertai 
dan senantiasa mengaruniakan kesehatan, kekuatan, dan kecukupan kepada 
kita.  God bless you! 

Redaksi
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Menjaga Kesehatan Mental 
di Tengah Pandemi
Megawati Tjahyono, M.Th.*

Fokus

PENDAHULUAN 

     Lebih dari 18 bulan pandemi 
sudah berjalan, dan mungkin banyak 
di antara kita yang masih berjuang 
menghadapi situasi yang tidak 
menentu ini. Mungkin ada kecemasan 
dan ketakutan dirasakan. Mungkin juga 
ada kebosanan dan kejenuhan dalam 
kehidupan sehari-hari. Tidak berhenti 
sampai di sana, relasi keluarga jadi 
bermasalah, prestasi meredup, kinerja 
menurun, dirundung oleh rasa kesepian, 
adiksi, dan banyak hal lain yang turut 
memengaruhi mental kita. Ya, Covid-19 
tidak hanya mengancam nyawa, namun 
juga kesehatan mental seseorang. Apa 
yang dapat kita lakukan? 

Tantangan Besar (Kesehatan) di 
Masa Pandemi

     WHO (World Health Organization) 
merumuskan kesehatan sebagai: 
“suatu keadaan kesejahteraan fisik, 
mental dan sosial yang lengkap dan 
bukan hanya ketiadaan penyakit.”  
Melalui definisi ini, WHO memberikan 
4 karakteristik sebagai berikut: (1) 
suatu keadaan kesejahteraan ketika 
individu menyadari kemampuannya 
sendiri; (2) dapat mengatasi tekanan 
kehidupan yang normal; (3) dapat 
bekerja secara produktif; (4) mampu 
memberikan kontribusi kepada 
komunitasnya.
  

* Alumnus program pascasarjana Konseling dari STT Seminari Alkitab Asia Tenggara (SAAT), Malang.
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     Dari pemaparan di atas, dapat 
disimpulkan bahwa kesehatan mental 
mencakup area yang cukup luas, 
dan bukan sekadar “asal tidak gila” 
seperti anggapan umum masyarakat 
selama ini. Mari coba periksa diri: 
apakah kita dapat dikategorikan ke 
dalam karakteristik di atas? Atau 
mungkin kita tenggelam dalam emosi 
negatif dan melupakan tanggung 
jawab serta lingkungan sekitar yang 
membutuhkan kita? 
     Masa pandemi memang 
memberikan tekanan yang lebih dari 
normal, sehingga tantangan juga 
lebih tinggi agar kita tetap dapat 
berada dalam kondisi mental yang 

cukup stabil. Situasi ini memberikan 
sinyal ancaman bagi tubuh sehingga 
kita terus "berperang" untuk 
mempertahankan kondisi kesehatan 
fisik dan mental kita.  Namun, sebelum 
“berperang dengan efektif” kita harus 
melihat dengan jeli apa tantangan yang 
sesungguhnya. Kondisi yang tampak 
jelas dalam new normal ini adalah: 
terus-menerus berada di dalam rumah 
(stay at home) yang mengakibatkan kita 
“putus hubungan” dengan dunia luar 
(terisolasi), termasuk aktivitas rutin dan 
koneksi sosial yang dapat menyebabkan 
perasaan kesepian. Apa yang dapat 
dilakukan untuk mengatasinya?

Stay at Home - Decluttering 
Lingkungan Rumah

     Kesehatan mental sering kali 
dikaitkan dengan perasaan dan hati. 
Kita tertarik untuk belajar cara regulasi 
emosi, bagaimana me-manage 
kemarahan, bagaimana supaya 
produktif, bagaimana mengatasi 
kesepian, bagaimana berdamai 

dengan diri, dan sebagainya. Semua 
hal tersebut tidak salah, namun tidak 
lengkap, sebab kesehatan meliputi 
berbagai aspek (fisik, kognisi, emosi, 
lingkungan, sosial, spiritual) yang 
tidak dapat berjalan sendiri dan 
saling memengaruhi satu sama lain. 
Hal ini dapat terlihat lebih jelas dalam 
kehidupan sehari-hari. Kondisi fisik 
yang lelah sering kali membuat emosi 
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kita sulit untuk dikendalikan dan 
membuat kita mengabaikan kondisi 
sekitar, bahkan kehabisan energi 
untuk menjaga relasi.Begitu juga jika 
lingkungan berantakan, maka pikiran 
akan terasa penuh, kita menjadi 
mudah marah yang akhirnya dapat 
mengganggu relasi. Satu aspek akan 
saling terkait dengan aspek lainnya, 
dan kaitan ini tidak terpisahkan.  
     Aspek lingkungan (rumah) sering 
kali luput dari perhatian ketika kita 
mencoba untuk menjaga kesehatan 
mental. Padahal dalam masa pandemi 
ini, sebagian besar (bahkan mungkin 
keseluruhan) waktu kita habiskan di 
dalam rumah. Dalam situasi demikian, 
rumah yang ditinggali dengan 
semua apa yang ada di dalamnya 
berpengaruh besar terhadap diri kita. 
Konsep decluttering dapat membuka 
wawasan akan hal ini. 
     Secara sederhana, decluttering 
diartikan sebagai aktivitas membuang 
hal-hal yang kurang atau tidak penting 
dan membersihkan/merapikan rumah 
beserta seluruh ruangan di dalamnya.
Praktik ini juga merupakan bentuk 
pertanggungjawaban kita kepada 
Allah atas apa yang dipercayakan 
kepada kita, yaitu rumah dan barang-
barang di dalamnya (Ams. 31:27; 
Tit. 2:5). Dalam kedua bagian ayat 
tersebut, Allah menghendaki agar 
umat percaya tekun dalam mengatur 
dan mengawasi segala perbuatan 
di dalam rumah tangga. Selain itu, 
dengan melakukan decluttering, kita 
juga memiliki kesempatan untuk 
berbagi dengan orang lain yang 
membutuhkan melalui barang-
barang yang mungkin menumpuk 
dan tidak kita butuhkan lagi. 

     Studi fenomenal mengenai hal ini 
dikerjakan oleh Darby Saxbe, Ph.D. 
dan Rena Repetti, Ph.D. dari UCLA’s 
Centre on Everyday Lives and Families 
terhadap 32 keluarga Amerika. Mereka 
menemukan bahwa semakin banyak 
barang yang menumpuk di rumah, 
maka semakin tinggi tingkat stres 
(dari pengukuran hormon kortisol 
– hormon yang diproduksi ketika 
tubuh kita mengalami stres) yang 
dialami penghuninya, terutama ibu. 
Banyaknya barang dalam rumah dan 
pekerjaan rumah tangga yang belum 
selesai juga dibuktikan berkorelasi 
dengan kelelahan dan depresi (pada 
wanita). Responden memakai kata 
“very chaotic” (kacau balau, porak 
poranda) untuk menerjemahkan 
kondisi rumah mereka. Baju yang 
belum disetrika dan berserakan, 
dapur yang belum dibereskan, meja 
kerja yang berantakan, dan kamar 
mandi yang kotor adalah beberapa 
contoh kondisi yang memicu stres ini. 
     Mengapa keadaan ini dapat 
menimbulkan stres? Menurut Saxbe, 
situasi demikian merangsang pikiran 
bahwa banyak hal terjadi di luar 
kendali, yang membawa kita kepada 
perasaan tidak kompeten dan gagal 
melakukan tanggung jawab kita. 
Hal ini sangat berpengaruh kepada 
kondisi mental seseorang. Sebaliknya, 
membersihkan dan merapikan 
rumah dapat membangkitkan 
semangat dan melemahkan perasaan 
ketidakberdayaan kita. "Ada sesuatu 
yang masih dapat aku kendalikan." Hal 
ini akan memberikan kita perasaan 
tenang dan mengurangi kecemasan. 
Perasaan “mastery” (mampu 
mengendalikan) ini penting ketika kita 
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menghadapi situasi sulit seperti masa 
pandemi ini. Ketika banyak berita 
bermunculan yang menggambarkan 
seakan-akan dunia ini sedang chaotic, 
berantakan, dan tidak terkendalikan 
lagi; maka ketenangan di lingkungan 
sekitar akan memberikan dampak 
positif bagi kondisi mental kita.
     Terlihat sederhana, namun 
rupanya decluttering telah terbukti 
memberikan banyak manfaat positif. 
Decluttering memberikan kesempatan 
mengolah fisik atau berolahraga. 
Penelitian juga menunjukkan bahwa 
decluttering memampukan individu 
untuk menangkap visual keteraturan 
sehingga memudahkan otak untuk 

berfokus kepada pekerjaan yang kita 
lakukan. Selain itu, tempat tidur yang 
bersih dan kamar tidur yang rapi juga 
menolong meningkatkan kualitas 
tidur. Tidur, walaupun tampaknya 
remeh, namun sangat berperan bagi 
kesehatan mental. Riset membuktikan 
bahwa kualitas tidur yang buruk 
dapat memicu seseorang mengalami 
perubahan mood yang cepat, mudah 
frustasi dan marah, dan merasa tidak 
berdaya menghadapi tantangan 
kehidupan. Luar biasa sekali manfaat 
decluttering bagi kesehatan mental 
kita, bukan? Mari luangkan waktu hari 
ini untuk memulainya! 
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Isolasi - Reconnected

     Kita adalah makhluk sosial yang 
diciptakan untuk berhubungan 
dengan orang lain dan saling 
menolong (Kej. 2:18). Kita juga adalah 
makhluk spiritual, yang membutuhkan 
koneksi dengan Allah Sang Pencipta–
Pribadi yang lebih besar dan agung 
daripada kita, manusia fana. Tanpa 
relasi dengan sesama dan Tuhan, 
kita akan lemah dan merasa tidak 
berdaya. 
     Pandemi memang memaksa 
untuk berada di rumah, namun 
kita tetap dapat memanfaatkan 
waktu isolasi ini dengan tetap 
terkoneksi dengan orang lain untuk 
memenuhi kebutuhan dasar kita 
sebagai manusia yang berpengaruh 
terhadap kesehatan mental. Sebuah 
studi menyebutkan bahwa relasi 
sosial terbukti dapat meningkatkan 
kepercayaan diri seseorang, sehingga 
mampu beradaptasi terhadap 
perubahan yang terjadi atau tekanan 
yang dialami. Saling berbagi cerita 
aktivitas sehari-hari, pengalaman 
kehidupan, serta pergumulan 
yang sedang menghadang dapat 
membantu kita merasa tidak 
sendirian.  Melalui terkoneksi dengan 
orang lain, memerhatikan dan 
memberikan bantuan nyata dapat 
meningkatkan emosi positif dalam 
diri yang mendukung dalam proses 
adaptasi terhadap masa krisis seperti 
sekarang ini.  

      Di samping itu, bagaimana relasi 
kita dengan Allah? Kadang kita lalai 
menyadari bahwa Tuhan adalah 
Pribadi yang paling penting dalam 
kehidupan manusia, yang paling 
layak mendapatkan ruang dalam 
hati dan pikiran kita, ciptaan-Nya.
Dalam masa pandemi ini, Tuhan 
seakan ingin mengingatkan kepada 
kita semua, bahwa Dia adalah Tuhan 
yang berkuasa atas bumi dan ciptaan-
Nya. Ketika manusia dari belahan 
dunia manapun yang memiliki 
kedudukan, memiliki kekayaan, 
bahkan kecerdasan tidak mampu 
menyelesaikan pandemi Covid-19, 
kita dapat melihatnya dengan 
kerendahan hati bahwa Tuhanlah 
yang memegang kendali atas hidup 
ini.    
     Di tengah masa sulit, perasaan 
mungkin dapat melemahkan iman, 
namun kesetiaan Tuhan adalah fakta. 
Iblis terus berjuang menjauhkan kita 
dari Allah, mungkin dengan membuat 
kita meragukan kebaikan Tuhan, pahit 
dengan keadaan, dan membuat kita 
menyerah. Oleh sebab itu, kita juga 
harus terus berjuang berfokus dalam 
iman percaya kepada-Nya. Firman 
Tuhan menyatakan bahwa kesetiaan-
Nya adalah untuk selama-lamanya 
(Mzm. 106:1). Dia mendengar 
permohonan dan teriakan minta 
tolong (Mzm. 28:6, 34:15), dekat 
kepada orang yang patah hati, dan 
berjanji melepaskan dari segala 
kesesakan. 

“Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka TUHAN mendengar, dan 
melepaskan mereka dari segala kesesakannya. TUHAN itu dekat kepada orang-

orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya.” 
(Mzm. 34:17-18)     
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    Jika hari ini kita masih bisa bernafas 
dan berkarya, semua itu karena 
anugerah dan kemurahan Tuhan. 
Marilah mendekat kepada Allah 
dalam ucapan syukur. Catatlah 
apa yang menjadi pernyataan 
kasih setia Tuhan dalam hidup 
kita, dan ungkapkan dalam doa 
dan syukur kepada-Nya. Secara 
ilmiah, bersyukur terbukti dapat 
meningkatkan kesehatan fisik dan 
ketahanan mental. Sementara 
berdoa terbukti membangkitkan 
perasaan terkoneksi dengan 
Pribadi yang lebih besar 
(dengan terbentuknya hormon 
oxytocin dalam tubuh) sehingga 
memberikan perasaan tenang, 
lega, dan relax dalam diri. Jadi, 
berdoa dengan mengucap syukur 
akan memberikan ketenangan 
dalam batin yang memampukan 
kita bertahan menghadapi situasi 
krisis ini. Mazmur 42:5 berkata, 

“Mengapa engkau tertekan, hai 
jiwaku, dan gelisah di dalam 
diriku? Berharaplah kepada 
Allah!  Sebab aku akan bersyukur  
lagi kepada-Nya, penolongku 
dan Allahku!” Dan biarlah seperti 
pemazmur yang berkata demikian, 
kita juga dapat terus berharap 
kepada Allah dengan hati yang 
meluap dengan ucapan syukur.

Penutup

     Pandemi sepertinya tidak akan 
berakhir dalam jangka waktu dekat. 
Bagaimana kita dapat bertahan 
menjalaninya? Mari berdamai 
dengan keadaan dan mengerjakan 
apa yang kita mampu. Bersihkan 
dan tatalah rumah yang kita tinggali 
saat ini, dan berusahalah memenuhi 
kebutuhan utama kita sebagai 
manusia, yaitu untuk terhubung 
dengan Allah Tritunggal dan sesama 
manusia. Tuhan Yesus memberkati.
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Pembacaan Kitab Suci dan 
Hati Nurani: Sebuah Refleksi 
tentang Sola Scriptura dan 
Gereja Tuhan
GI. Hendra Yohanes, M.Th.1

PENDAHULUAN 

 Lima ratus empat tahun 
yang silam, seorang biarawan dan 
pengajar memakukan 95 dalil di pintu 
gereja All Saints’ Church di Wittenberg. 
Ya, ia bernama Martin Luther. Luther 
dikenal dalam sejarah kekristenan 
sebagai salah seorang tokoh 
reformator gereja. Tindakan Luther 
yang memakukan dalil di pintu gereja 
merupakan tindakan akademis yang 
lazim pada masa itu sebagai sebuah 
undangan debat. Dalil-dalil yang 
diajukan Luther mempertanyakan 
doktrin dan praktik tertentu dari 
gereja Katolik Roma. Salah satu 
hal yang dikritik Luther ialah surat 
penghapusan dosa (indulgensia). Ia 
mempertanyakan dasar teologis dari 
penjualan surat indulgensia. Dana 
yang terkumpul dari penjualan surat 
itu digunakan untuk membiayai 
pembangunan gedung Basilica Santo 
Petrus di Roma. Bagaimana mungkin 

gereja memperjualbelikan surat yang 
menyatakan pengampunan dosa 
dan mengurangi hukuman dosa 
seseorang? Di bagian mana Kitab Suci 
mengajarkan hal demikian? 
 Seruan untuk kembali setia 
kepada pengajaran Alkitab dinyatakan 
Luther di tengah korupnya praktik dan 
pengajaran gereja waktu itu. Luther 
tidak berambisi untuk membuat gereja 
baru. Ia berharap gereja seharusnya 
kembali kepada otoritas Alkitab. 
Sayangnya, harapan agar gereja 
Roma memperbaharui diri lambat 
laun pun sirna. Seruan itu akhirnya 
melahirkan gerakan Protestan yang 
tidak sejalan dengan gereja Katolik 
Roma. Gerakan ini melahirkan gereja 
Lutheran di Jerman, Skandinavia, 
dan sebagian Eropa Timur; gereja 
Reformed di Swiss dan Belanda; gereja 
Presbyterian di Skotlandia; dan gereja 
Anglikan di Inggris.2 Alhasil, 31 Oktober 
pun diperingati sebagai Hari Reformasi 
Gereja.

1  Penulis adalah Pembina Subbidang Pembinaan Warga Gereja, Subbidang Literatur, dan Komisi Pemuda 
di GKY Citra Garden. 
2  "Protestant Reformation,” https://www.theopedia.com/protestant-reformation

Pembinaan
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 Salah satu prinsip yang sering 
didengungkan oleh gereja dari latar 
belakang Reformasi adalah “sola 
Scriptura” (by Scripture alone). Apa 
sebenarnya arti prinsip sola Scriptura 
ini? Apa hubungannya dengan 
pembacaan Alkitab dan hati nurani? 
Dalam esai ini, kita akan melihat dua 
poin refleksi mengenai prinsip sola 
Scriptura dan relevansinya dalam 
kehidupan spiritualitas kita sebagai 
gereja Tuhan hari ini.

ALKITAB DAN KEGELISAHAN HATI 
NURANI

 Ketika Luther menyaksikan 
berbagai penyimpangan yang 
dilakukan oleh gereja Katolik Roma 
waktu itu, ia tidak bisa tinggal diam 
saja. Karena dicap sebagai bidat 
oleh Paus Leo X, Martin Luther 
dihadapkan di persidangan the Diet of 
Worms pada 17 April 1521. Ia diminta 
untuk menyangkali dan menarik 
pengajarannya yang bertentangan 
dengan doktrin dan praktik gereja 
Roma. Pada keesokan harinya, Luther 
menyampaikan pembelaannya yang 
terkenal:

“Since your majesty and your lordships 
desire a simple reply, I will answer 
without horns and without teeth. 
Unless I am convicted by scripture 
and plain reason—I do not accept the 
authority of popes and councils for 
they have contradicted each other—my 
conscience is captive to the Word of 
God. I cannot and I will not recant 
anything, for to go against conscience 
is neither right nor safe. Here I stand, 
I cannot do otherwise, God help me. 
Amen.” 3

 Pembelaan Luther adalah 
ia tidak bermaksud menjadi 
pemberontak, melainkan bahwa 
hati nuraninya setia kepada Alkitab. 
Hati nuraninya ditawan oleh firman 
Allah untuk tetap berdiri teguh, 
sehingga ia tidak akan menyangkali 
apa yang diyakininya sebagai 
kebenaran berdasarkan otoritas 
Alkitab. Apa yang dilakukan Luther 
sangatlah berani mengingat risiko 
yang dihadapi karena menentang 
otoritas gereja Katolik Roma pada 
masa itu.4 Ini mengingatkan akan 
peristiwa ketika Petrus dan Yohanes 
berdiri di hadapan Mahkamah Agama 
dan berkata, “manakah yang benar 

3  Seperti dikutip dari “Martin Luther's Most Noble Words,” https://www.christianity.com/church/church-
history/timeline/1501-1600/martin-luthers-most-noble-words-11629925.html.  Dalam terjemahan penulis, 
“Karena Yang Mulia menghendaki jawaban yang sederhana, saya akan menjawab tanpa bertele-tele. 
Kecuali jika saya diyakinkan oleh Alkitab dan pemikiran yang gamblang—saya tidak akan menerima otoritas 
Paus dan musyawarah sebab mereka berkontradiksi satu sama lain—hati nuraniku ditawan oleh Firman 
Allah. Saya tidak bisa dan tidak akan menyangkali apapun, karena melawan hati nurani tidaklah benar tidak 
juga aman. Di sini saya berdiri, saya tidak bisa berbuat yang lain, Tuhan tolonglah daku. Amin.”
4  Selain mendapat tekanan dari otoritas gereja Katolik Roma, Luther juga mengalami tekanan politis dari 
kaisar, yang menghakiminya sebagai kriminal dan bidat serta memvonisnya dengan hukuman mati secara 
in absentia. Lihat Daniel L. Lukito, Rupa-rupa Angin Pengajaran: Pergumulan 30 Tahun Membaca ‘Arah 
Angin’ Teologi Kekinian (Malang: Literatur SAAT, 2017), 19-20.
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di hadapan Allah: taat kepada kamu 
atau taat kepada Allah?” (Kis. 4:19).
 Sebagai seorang biarawan di 
ordo Agustinian, Luther senantiasa 
bergaul dengan Alkitab. Baginya, 
Alkitab adalah firman Allah yang 
dituliskan bagi orang percaya. Ia 
membaca Alkitab sebagai Kitab Suci 
yang memuat apa yang Allah hendak 
nyatakan kepada umat-Nya. Ia 
menerima Alkitab sebagai firman Allah 
yang berotoritas untuk membentuk 
kehidupan imannya sebagai orang 
percaya. Ia tidak menerima Alkitab 
hanya sebagai kumpulan informasi 
tentang Yesus, tetapi sebagai 
kebenaran yang mentransformasikan 
dan menantikan respons hati nurani 
dari orang percaya.
 Kegelisahan Luther atas 
berbagai praktik gereja Roma yang 
bertentangan dengan pengajaran 
Alkitab tidak muncul begitu saja. 
Kegelisahannya disebabkan oleh 
hati nuraninya dipikat, dipenjarakan, 
ditawan atau dikuasai oleh firman 
Allah (his conscience captivated by 
the Word of God). Kegelisahannya 
dihasilkan dari perenungannya akan 
Alkitab sebagai firman Allah yang 

berotoritas dalam kehidupannya 
dan atas segenap gereja Tuhan. 
Alkitab bukan sekadar informasi yang 
berhenti di kepala, tetapi diresapi dan 
dihayati sampai hati nurani diubahkan 
oleh kuasa firman Allah.
 Firman Allah diajarkan kepada 
umat Tuhan agar hati nurani kita 
dimurnikan oleh kebenaran-Nya. 
Rasul Paulus menegur pengajaran 
doktrinal yang keliru dalam surat 
1 Timotius. Di tengah beredarnya 
pengajaran sesat yang menimbulkan 
kekacauan di dalam jemaat, Paulus 
menuliskan, “Tujuan nasihat itu ialah 
kasih yang timbul dari hati yang 
suci, dari hati nurani yang murni dan 
dari iman yang tulus ikhlas” (1 Tim. 
1:5). Di dalam terjemahan NASB, 
“But the goal of our instruction is 
love from a pure heart and a good 
conscience and a sincere faith.” Kata 
“nasihat” atau “instruction” di sini 
merupakan pengajaran doktrinal 
yang berdasarkan kepada kebenaran 
Injil.5 Ayat ini menegaskan bahwa 
tujuan pengajaran adalah kasih dari 
hati yang murni, hati nurani yang baik 
dan iman yang tulus. 
 

5  Bandingkan ay. 3, “menasihatkan” dikontraskan dengan “mengajarkan ajaran lain.” Ay. 7-8 memperjelas 
bahwa Paulus sedang menegur sekelompok pengajar yang menyalahgunakan hukum Taurat. Ay. 10-11 
menyebutkan apa yang dipercayakan Allah kepada Paulus, yakni “ajaran sehat yang berdasarkan Injil.”
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 Pengajaran maupun 
perenungan akan firman Tuhan 
tidak berhenti pada bertambahnya 
pengetahuan di akal atau rasio 
saja, tetapi bertujuan membentuk 
kemurnian hati (a pure heart) atau 
hati nurani yang baik (a good 
conscience) dalam diri orang percaya. 
Di surat lainnya, Paulus menuliskan, 
“Segala tulisan yang diilhamkan Allah 
memang bermanfaat untuk mengajar, 
untuk menyatakan kesalahan, untuk 
memperbaiki kelakuan dan untuk 
mendidik orang dalam kebenaran. 
Dengan demikian tiap-tiap manusia 
kepunyaan Allah diperlengkapi untuk 
setiap perbuatan baik” (2 Tim. 3:16-
17). Oleh karena itu, Alkitab yang 
diinspirasikan oleh Allah bertujuan 
untuk mengajar dan membentuk 
kita menjadi orang yang hidup di 
dalam kebenaran, termasuk tingkah 
laku perbuatan. Dari hati nurani 
yang murni terpancar perilaku dalam 
kehidupan yang sesuai dengan 
kebenaran ajaran firman Tuhan.
 Akan tetapi, di dalam 
keberdosaan, kita cenderung 
membenarkan kesalahan kita dan 
menyangkali hati nurani. R. C. Sproul 
menuliskan, “As humans, we all try 
everything in our power to excuse our 
sin. This is why it is so important to 
keep our hearts tender to the testimony 
of God’s word in our conscience.”6 Kita 
bahkan membuat dalih alias mencari-
cari alasan atas kesalahan atau 
pelanggaran kita terhadap hukum 
Allah. Sebagai refleksi, di dalam 
dunia hari ini yang kita saksikan, 
apakah mungkin kita juga memiliki 

kegelisahan yang mirip dengan 
yang dimiliki Luther? Hati nurani 
Luther yang dipikat oleh firman Allah 
membuatnya mengambil sikap dan 
tindakan yang tegas untuk berdiri di 
dalam kebenaran. 
 Kita memiliki Alkitab sebagai 
firman Allah yang tertulis di dalam 
jangkauan tangan kita seperti Luther 
yang memiliki akses kepada Alkitab. 
Tetapi, apakah hati nurani kita juga 
“tertawan” dan “dipikat” oleh firman 
Tuhan? Jika hati nurani kita memiliki 
relasi yang benar dengan firman 
Allah, tentu kita memiliki kegelisahan 
dan kerinduan untuk melakukan 
firman Tuhan di dunia di mana kita 
hidup sekarang ini. What’s wrong with 
our world today? What can we do as 
the disciples of Christ? Apa yang salah 
dengan dunia sekeliling kita hari ini? 
Apa yang dapat kita perbuat sebagai 
murid-murid Kristus?

ANTARA ALKITAB, AKU DAN 
GEREJA TUHAN

 Di dalam konteks historis 
lahirnya gerakan Reformasi gereja, 
memang tradisi dan keputusan 
Paus dipandang memiliki otoritas 
tidak kurang dari dan bahkan setara 
dengan otoritas Kitab Suci. Bagi Calvin, 
Alkitab memiliki otoritas dari Allah, 
bukan dari gereja dan gereja perlu 
didasarkan pada Alkitab; sehingga 
otoritas Alkitab tidak bisa disejajarkan 
dengan otoritas gereja.7 Namun, 
apakah ini berarti gerakan Reformasi 
mengajarkan bahwa yang penting 
“hanyalah Alkitab dan si aku yang 

6  R. C. Sproul, “Is Your Conscience Captive to God?,” 2017, 
https://www.desiringgod.org/articles/is-your-conscience-captive-to-god
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7  Lihat Lukito, Rupa-rupa Angin Pengajaran, 24. 
Hal senada juga telah disampaikan Luther, “For 
the Church is the daughter born from the Word; 
she is not the mother of the Word” (Lecture on 
Genesis 7:17-24, Luther’s Works 2:101). Dalam 
terjemahan penulis, “Karena Gereja adalah putri 
yang dilahirkan dari Firman; 
8  Katekismus merupakan buku pengajaran dasar 
yang memuat rangkuman prinsip-prinsip ajaran 
iman Kristen, biasanya berbentuk tanya jawab. 
Contoh: Katekismus Heidelberg (1563) dan 
Katekismus Westminster (1647).
8  Untuk pemaparan lebih lanjut, lihat Lukito, Rupa-
rupa Angin Pengajaran, 24; dan Matthew Barrett, 
“‘Sola Scriptura’ Radicalized and Abandoned,” 2013, 
https://www.thegospelcoalition.org/article/sola-
scriptura-radicalized-and-abandoned/ 

membacanya”? Tidak perlu tradisi 
gerejawi. Tidak perlu katekismus.8 
Tidak perlu doktrin. Tidak perlu 
mendengar perenungan Alkitab dari 
para bapa gereja terdahulu. Tidak 
perlu mendengar kesaksian para 
pendahulu kita dalam iman. Yang 
penting: Bible and me alone (hanya 
Alkitab dan aku). Tetapi, apakah ini 
memang semangat sola Scriptura? 
Tentu saja tidak. 
 Sola Scriptura bukanlah solo 
Scriptura.9 Sola Scriptura (by Scripture 
alone) berarti Alkitab memiliki otoritas 
tertinggi yang mengarahkan dan 
menjadi panduan bagi iman, perilaku dan 
kehidupan orang Kristen. Pengajaran 
dan tradisi gerejawi sepenuhnya 
berada di bawah otoritas Alkitab. 
Sedangkan, solo Scriptura (Scripture 
alone) menjadikan Alkitab sebagai 
satu-satunya panduan bagi kehidupan 
rohani orang Kristen dan menolak 
secara ekstrem segala bentuk tradisi 
dan pengajaran gerejawi, termasuk 
pengajaran dari bapa-bapa gereja, 
pengakuan iman, dan katekismus yang 
berdasarkan ajaran Alkitab. Para tokoh 

20Hikmat 2021



reformator gereja tidak bermaksud 
menjadikan Alkitab sebagai satu-
satunya yang perlu dipelajari dan 
diakui oleh orang percaya (solo 
Scriptura). Mereka mengajarkan agar 
Alkitab diakui sebagai otoritas final 
atau norma penentu atas seluruh 
kehidupan iman orang Kristen dan 
gereja Tuhan. Mereka tidak ingin 
gereja memutlakkan tradisi gereja 
setara dengan otoritas Alkitab. 
Artinya, tradisi iman, doktrin Kristen 
dan sejarah penafsiran Alkitab juga 
perlu turut dipelajari oleh orang 
percaya, meskipun tidak memiliki 
otoritas yang setara dengan Alkitab 
sebagai firman Allah yang tertulis. 
Contohnya, John Calvin dan Luther 
seringkali merujuk kepada tulisan 
bapa-bapa gereja dari abad mula-
mula. Para reformator menunjukkan 
bahwa Reformasi bukanlah gereja 
baru yang “menyimpang” dari 
ortodoksi kekristenan, tetapi justru 
mengembalikan pengajaran dan 
praktik gereja untuk setia kepada 
otoritas absolut Alkitab sebagai 

firman Allah yang tertulis.10 Calvin 
sendiri menegaskan agar katekismus 
dan pengakuan iman diajarkan juga 
bahkan kepada anak-anak.11

 Lalu, apa relevansinya prinsip 
sola Scriptura bagi spiritualitas kita hari 
ini? Tanpa sadar, mungkin dalam saat 
teduh pribadi, kita hanya cenderung 
mencari apa manfaat dan makna 
firman Tuhan yang kubaca sekarang 
ini “untuk-ku”? Kecenderungan 
untuk membaca Alkitab seolah-olah 
hanya milik aku seorang sebenarnya 
bertentangan dengan semangat 
Reformasi.“Bible and me alone” sama 
sekali bukan sola Scriptura, itu solo 
Scriptura! Alkitab diberikan kepada 
seluruh umat percaya, sehingga 
membaca Alkitab sebenarnya membaca 
bersama-sama dengan gereja Tuhan 
yang am (universal). Setiap orang 
percaya merupakan anggota Tubuh 
Kristus, sehingga menerima Alkitab 
sebagai firman Allah yang berotoritas 
atas seluruh komunitas iman Kristen 
sebagai gereja Tuhan. Sebagaimana 
cara hidup gereja perdana, mereka 

10 Lihat Barret, “Sola Scriptura.”
11 "Protestant Reformation.”
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13 Sproul, “Is Your Conscience Captive to God?” Dalam terjemahan penulis, “Kita tidak ingin mendengar 
teguran hati nurani; kita ingin menghancurkan penilaian hati nurani. Itulah kecenderungan kita. Obat 
penawar satu-satunya ialah mengenal pikiran Kristus. Kita membutuhkan pria dan wanita yang hati 
nuraninya ditawan oleh firman Allah. Syukur kepada Allah atas firman-Nya. Firman Allah menyingkapkan 
kebohongan yang kita katakan pada diri sendiri untuk membuat kita merasa lebih nyaman.”

bersama-sama bertekun dalam 
pengajaran para rasul, doa dan 
persekutuan (Kis. 2:42).12

Pembacaan Alkitab oleh orang percaya 
sebagai kesatuan tubuh Kristus juga 
berkaitan dengan pemurnian hati 
nurani. Sproul menasihatkan agar kita 
memberi hati nurani dikuasai oleh 
firman Allah dan menyadari bahwa 
kita memerlukan saudara-saudari 
seiman yang mengenal pikiran Kristus:
“We don’t want to hear the judgment 
of conscience; we want to destroy the 
judgment of conscience. That’s our 
nature. The only antidote is knowing 
the mind of Christ. We need men and 
women whose consciences have been 
captured by the word of God. Thank 
God for his word. It exposes the lies we 
tell ourselves to make us feel better.”13

Orang-orang duniawi mencoba 
mematikan hati nurani dengan 
mengelilingi diri dengan sekutu 
atau orang-orang yang menyetujui 
atau bahkan mendukung dosa-dosa 
mereka. Sebaliknya, orang percaya 
perlu mengelilingi diri dengan sesama 
murid Kristus yang membiarkan hati 
nuraninya senantiasa ditawan oleh 
kebenaran firman Allah. Kita bukanlah 
lone ranger yang berjuang sendirian. 
Sebagai sesama murid Tuhan, kita 
perlu saling mengingatkan, saling 
menguatkan dan saling menegur 
dalam kasih Kristus dan kebenaran 
sabda-Nya. Dengan membaca dan 
merenungkan Alkitab bersama dengan 
sesama murid Kristus, kita menyadari 

pertumbuhan rohani tidak dijalani 
seorang diri saja tetapi di dalam 
komunitas gereja sebagai Tubuh 
Kristus. 
 
PENUTUP

Allah Tritunggal memelihara gereja-
Nya di sepanjang zaman untuk 
kembali kepada kebenaran Alkitab 
(back to the Bible). Mungkin kita 
telah mengabaikan warisan iman 
yang dititipkan di dalam pengakuan 
iman, katekismus dan tulisan bapa 
gereja. Saatnya kembali menghargai 
pembacaan Alkitab bersama dengan 
gereja Tuhan. Semangat sola Scriptura 
tidak menjadikan kita sebagai 
pembaca yang individualistik, tetapi 
justru memperkaya kita dengan 
kembali setia kepada otoritas final 
Alkitab, membaca Alkitab bersama 
dalam komunitas Tubuh Kristus, dan 
menyikapi tradisi gerejawi secara 
tepat. Membaca Kitab Suci tidak 
hanya dengan mata kepala saja, 
tetapi juga menyerahkan hati nurani 
untuk dimurnikan dan dibentuk oleh 
kebenaran firman Allah dan kuasa 
Roh Allah. Kiranya hati dan tangan 
kita pun dapat seirama berkata, “my 
conscience is captivated by the Word of 
God” (hati nuraniku ditawan oleh Firman 
Allah). Kiranya Tuhan menolong kita 
sebagai gereja-Nya untuk mengasihi 
dan melakukan firman-Nya. Segala 
puji syukur dan kemuliaan bagi Allah 
Tritunggal, kini dan selamanya. Amin!
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Menyikapi Maraknya 
Hoaks Di Media Sosial
David Alinurdin, S.Kom., M.Th.1

Fokus

 Pada hari Minggu, 4 Desember 
2016, seorang pria berusia 28 tahun 
yang berasal dari kota kecil, Salisbury 
di Carolina Utara, berkendara sejauh 
580 km menuju Washington, D.C. Ia 
mendatangi restoran pizza “Comet 
Ping Pong” sambil menodongkan 
senjata kepada karyawan restoran 
dan juga melepaskan tembakan ke 
arah dinding.2 Para pengunjung yang 
kebanyakan terdiri dari keluarga 
dengan anak-anak kecil menjadi 
panik dan berhamburan melarikan 
diri dari restoran tersebut. Polisi 

berhasil menangkap pria yang 
diketahui bernama Edgar Maddison 
Welch itu. Tidak seorang pun 
mengalami luka-luka atau meninggal 
dalam insiden yang belakangan 
dikenal sebagai “pizzagate.” Insiden 
ini dipicu oleh hoaks yang beredar di 
masa kampanye pemilihan presiden. 
Teori konspirasi yang sudah beredar 
mengatakan bahwa di lantai basemen 
dari restoran tersebut (yang ternyata 
tidak punya basemen) telah terjadi 
praktik pedofil dan perdagangan 
seks anak yang dilakukan oleh salah 

1  Penulis adalah dosen di Sekolah Tinggi Teologi SAAT, Malang. Sebelumnya, beliau telah menyelesaikan 
studi Sarjana Komputer di BINUS dan Magister Teologi di STT Amanat Agung, Jakarta.
2  Jeff Custer, “Termakan Berita Palsu, Pria AS Lepaskan Tembakan di Restoran,” VOA Indonesia, 
8 Desember 2016, https://www.voaindonesia.com/a/termakan-berita-palsu-pria-as-serang-
restoran-/3627827.html, diakses 13 Agustus 2021. 
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seorang pendukung calon presiden. 
Welch yang telah termakan teori 
konspirasi di media sosial tersebut 
berkata bahwa ia bermaksud 
untuk “menyelidiki” hal tersebut. Ia 
dikenal sebagai seorang ayah yang 
baik, pria Kristen yang tulus, dan 
berjiwa pelayanan karena pernah 
terlibat sebagai relawan pemadam 
kebakaran dan bahkan ikut serta 
dalam misi Baptist Men’s Association 
untuk menolong korban gempa Haiti.3  

Demikianlah isi surat rekomendasi 
dari keluarga dan teman-temannya 
kepada hakim yang mengadili kasus 
ini. Welch sendiri mengekspresikan 
penyesalan yang tulus dalam bentuk 
tulisan yang disampaikan kepada 
hakim melalui pengacaranya, “Saya 
tidak pernah berniat untuk menyakiti 
atau menakuti orang-orang, tetapi 
sekarang saya menyadari betapa 
bodoh dan sembrononya keputusan 
saya.” Ia dijatuhi hukuman penjara 
selama 4 tahun.
 Di dalam masa pandemi ini, 
riset juga menunjukkan bahwa banyak 
orang yang menunjukkan gejala 
tingkat kecemasan yang semakin 
tinggi karena mengikuti berita-berita 
tentang COVID-19.4 Menurut riset 
tersebut, penyebab utama dari hal 

ini adalah beredarnya rumor, laporan 
yang menyesatkan atau berita yang 
telah direkayasa sedemikian rupa 
sehingga memperburuk gejala 
depresi yang terjadi di tengah 
masyarakat secara umum. Salah 
satu teori konspirasi pandemi 
yang viral di media sosial adalah 
“Plandemic.” Video tersebut berisi 
wawancara dengan mantan peneliti 
virus yang tidak bisa dipercaya lagi 
kredibilitasnya, yang mengatakan 
pandemi COVID-19 adalah penipuan 
besar-besaran dengan tujuan untuk 
mendapatkan keuntungan dari 
penjualan vaksin.5 Sementara itu, di 
tanah air sendiri, menurut data dari 
situs web Kementerian Komunikasi 
dan Informatika, dari sejak 23 
Januari 2020 hingga 11 Agustus 
2021, terdapat 1.848 temuan isu 
hoaks terkait COVID-19, dengan total 
sebaran sebanyak 4.355 dan yang 
mendapatkan penegakan hukum 
sebanyak 767.6

 Dari fakta-fakta di atas, 
penyebaran hoaks sudah menjadi hal 
yang sangat mengkhawatirkan karena 
memiliki akibat yang serius bagi 
kehidupan masyarakat sehari-hari. 
Bahkan orang-orang Kristen yang tulus 
sekalipun dapat jatuh ke dalam jerat 

3  Adrienne LaFrance, “The Prophecies of Q,” The Atlantic, Juni 2020, https://www.theatlantic.com/magazine/
archive/2020/06/qanon-nothing-can-stop-what-is-coming/610567, diakses 13 Agustus 2021.
4  N. Salari, et al, “Prevalence of stress, anxiety, depression among the general population during the 
COVID-19 pandemic: a systematic review and meta-analysis,” Globalization and Health 16, no. 57 (2020), 
https://doi.org/10.1186/s12992-020-00589-w. 
5  John Cook, Sander van der Linden, Stephan Lewandowsky, dan Ullrich Ecker, “Coronavirus, ‘Plandemic’ 
and the seven traits of conspiratorial thinking,” The Conversation, 16 Mei 2020, https://theconversation.
com/coronavirus-plandemic-and-the-seven-traits-of-conspiratorial-thinking-138483, diakses 13 Agustus 
2021.
6  “Penanganan Sebaran Konten Hoaks Covid-19 Rabu (11/08/2021),” Kementerian Komunikasi dan 
Informatika Republik Indonesia, https://kominfo.go.id/content/detail/36291/penanganan-sebaran-konten-
hoaks-covid-19-rabu-11082021/0/infografis, diakses 11 Agustus 2021. 

24Hikmat 2021



hoaks. Sebelum kita membicarakan 
lebih jauh mengenai bahaya hoaks 
dan bagaimana menyikapinya, ada 
baiknya kita memahami definisi 
beberapa istilah terkait dengan 
hoaks. Menurut Kamus Besar Bahasa 
Indonesia (KBBI) daring, “hoaks” 
adalah informasi bohong.7 Sedangkan 
Merriam-Webster mendefinisikan 
hoax sebagai upaya untuk menipu 
agar orang percaya atau menerima 
informasi yang salah dan sering kali 
tidak masuk akal sebagai sesuatu 
yang asli.8 Selain hoaks, juga ada istilah 
“disinformasi” yang didefinisikan 
oleh KBBI sebagai penyampaian 
informasi yang salah (dengan 
sengaja) untuk membingungkan 
orang lain.9 Merriam-Webster sendiri 
mendefinisikan “disinformation” sebagai 
informasi palsu yang dengan sengaja 
disebarkan secara terselubung 
(seperti menanam rumor) untuk 
mempengaruhi opini publik atau 
mengaburkan kebenaran.10

MEWASPADAI HOAKS

Mengapa kita harus memperhatikan 
dengan serius peredaran hoaks dan 
disinformasi? Pertama, semangat 
zaman ini dikenal dengan istilah 
post-truth atau pascakebenaran. 
Kamus Oxford menjadikan “post-

truth” sebagai Word of the Year 2016 
dan mendefinisikannya sebagai 
keadaan sosial di tengah masyarakat 
saat ini di mana fakta objektif kurang 
berpengaruh dalam membentuk 
opini publik dibandingkan dengan 
ketertarikan secara emosional dan 
keyakinan pribadi.11 Dengan semangat 
zaman yang seperti ini, orang-orang 
jadi cenderung mendahulukan 
perasaan dan preferensi pribadinya 
dalam mengolah informasi daripada 
objektivitas dan kebenarannya. Hal 
ini dimanfaatkan oleh para pembuat 
dan pengedar hoaks yang sengaja 
mempergunjingkan hal-hal yang 
menarik perhatian orang dengan 
stereotip dan prasangka sosial 
umum serta mengeksploitasi emosi 
secara instan seperti kecemasan, 
penghinaan, kemarahan, dan 
frustrasi.
 Kedua, perkembangan 
teknologi media sosial dengan 
algoritma yang bertumbuh mengikuti 
fenomena konstruksi sosial cenderung 
mengarahkan para penggunanya 
hanya mendapatkan informasi atau 
opini yang sejalan dengan pandangan 
mereka sendiri dan juga hanya 
berkomunikasi dengan orang-orang 
lain yang juga sama pandangannya.12 

Ibarat seseorang hanya mendengar 
pantulan suaranya sendiri, fenomena 

7 Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, s.v. “hoaks,” diakses 14 Agustus 2021, https://kbbi.kemdikbud.
go.id/entri/hoaks.  
8 Merriam-Webster Online, s.v. “hoax,” diakses 12 Agustus 2021, https://www.merriam-webster.com/
dictionary/hoax.
9 Kamus Besar Bahasa Indonesia daring, s.v. “disinformasi,” diakses 13 Agustus 2021, https://kbbi.
kemdikbud.go.id/entri/disinformasi.
10 Merriam-Webster Online, s.v. “disinformation,” diakses 13 Agustus 2021, https://www.merriam-webster.
com/dictionary/disinformation. Selain “hoaks” dan “disinformasi,” juga ada istilah “misinformation” yang 
berarti informasi yang tidak benar dan menyesatkan.
11 Oxford Languages, “Word of the Year 2016,” https://languages.oup.com/word-of-the-year/2016. 
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ini disebut Echo Chamber, yaitu 
sistem tertutup di mana keyakinan 
dan pandangan seseorang kian lama 
kian diperkuat oleh informasi, opini 
dan bentuk komunikasi yang senada 
pandangannya.13 Komunikasi dan 
interaksi media sosial yang seperti 
ini cenderung membuat seseorang 
sulit mendapatkan informasi dari 
perspektif yang berbeda. Akibatnya, 
masyarakat rentan untuk terpapar 
dan bertindak berdasarkan informasi 
yang salah/menyesatkan, atau 
bahkan radikalisme, tanpa mereka 
sadari sama sekali.
 Ketiga, peredaran hoaks 
perlu diwaspadai karena mengingat 
masyarakat Indonesia sendiri masih 
rendah di dalam literasi digital. 
Dalam survei yang diadakan Katadata 
Insight Center (KIC) bekerjasama 
dengan Kementerian Komunikasi 
dan Informatika serta SiBerkreasi 
didapati bahwa status literasi digital 

nasional, dalam skala 1–5, hanya 3,47 
atau sedikit di atas level menengah.14 

Status literasi digital nasional ini 
diukur melalui survei tatap muka 
pada Agustus 2020 terhadap 1670 
responden di 34 provinsi di Indonesia. 
Para respondennya adalah mereka 
yang berusia 13–70 tahun dan 
mengakses internet dalam 3 bulan 
terakhir. Dari survei ini juga didapati 
bahwa sekurang-kurangnya 30% 
sampai hampir 60% orang Indonesia 
terpapar hoaks saat mengakses 
dan berkomunikasi melalui dunia 
maya. Namun demikian, hanya 
21% sampai 36% saja yang mampu 
mengenali hoaks. Kebanyakan 
hoaks yang ditemukan terkait isu 
politik, kesehatan dan agama. Survei 
ini menemukan bahwa subindeks 
informasi dan literasi data (yang 
mengukur kemampuan mengolah 
informasi dan literasi data, serta 
berpikir kritis) memiliki skor paling 

12 Sebuah penelitian pada tahun 2016 telah menganalisis pola interaksi dari 376 juta pengguna Facebook 
di seluruh dunia, dengan lebih dari 900 saluran berita, mendapati bahwa para pengguna tersebut 
cenderung mencari dan mendapatkan informasi yang sejalan dengan pandangan mereka. Lihat Ana Lucia 
Schmidt, et al., “Anatomy of news consumption on Facebook,” Proceedings of the National Academy of 
Sciences 114, no. 12 (Maret 2017): 3035–3039, https://doi.org/10.1073/pnas.1617052114. 
13 Mengenai dampak echo chamber pada sosial media dapat dilihat dalam riset yang dilakukan oleh Matteo 
Cinelli, et al., “The echo chamber effect on social media,” Proceedings of the National Academy of Sciences 
118, no. 9 (Maret 2021), https://doi.org/10.1073/pnas.2023301118.
14 Iman Rahman Cahyadi, “Survei KIC: Hampir 60% Orang Indonesia Terpapar Hoax Saat Mengakses 
Internet,” Beritasatu.com, 20 November 2020, https://www.beritasatu.com/digital/700917/survei-kic-
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rendah.15 Survei ini menyimpulkan 
bahwa akses internet yang semakin 
tersebar dan terjangkau belum diiringi 
dengan meningkatnya kemampuan 
masyarakat Indonesia dalam 
mengolah informasi dan berpikir 
kritis. Padahal, Kominfo mendeteksi 
ada 800.000 situs penyebar hoaks 
di Indonesia.16 Melihat fenomena 
yang mengkhawatirkan mengenai 
penyebaran hoaks seperti di 
atas, bagaimana caranya kita bisa 
mengenali strategi kelicikan hoaks?

MENGENALI KELICIKAN HOAKS

 Paus Francis menyatakan 
bahwa upaya untuk mengatasi 
hoaks perlu dimulai dari membuka 
kedok “taktik ular” yang digunakan 
oleh mereka yang menyamar untuk 
menyerang kapan saja dan di mana 
saja.17 Ular licik dalam Kejadian 3:1–15 
dapat dikatakan sebagai pencipta dan 
penyebar hoaks yang paling kuno, 
yang mengakibatkan sejarah tragis 
kejatuhan manusia ke dalam dosa. 
Tuhan Yesus menjulukinya “bapa 
segala dusta” (Yoh. 8:44), karena Iblis 
dengan terampil melakukan mimikri 
atau meniru yang benar dalam bentuk 
rayuan yang licik dan berbahaya 
untuk menyusupkan ke dalam hati 

manusia argumen-argumen palsu 
yang menyesatkan.
 Strategi ular di dalam 
menggoda Hawa dapat dibagi menjadi 
tiga. Pertama, ular memutarbalikkan 
kebenaran. Si penggoda mendekati 
Hawa dengan berpura-pura menjadi 
temannya dan tampak peduli 
dengan kesejahteraannya, lalu 
mulai mengatakan, “Tentulah Allah 
berfirman: Semua pohon dalam 
taman ini jangan kamu makan 
buahnya, bukan?” (Kej. 3:1). Padahal, 
Allah mengatakan kepada Adam, 
“Semua pohon dalam taman ini 
boleh kaumakan buahnya dengan 
bebas, tetapi pohon pengetahuan 
tentang yang baik dan yang jahat itu, 
janganlah kaumakan buahnya, sebab 
pada hari engkau memakannya, 
pastilah engkau mati” (2:16). Dari 
upaya memutarbalikkan firman Allah 
ini, ular sebenarnya sedang berusaha 
membuka jalan bagi strategi kedua, 
yaitu menanamkan perasaan 
negatif dan kecurigaan tentang 
Allah. Si ular sedang berusaha 
mengarahkan manusia untuk 
meragukan anugerah dan kebaikan 
Allah. Kontras dengan perkataan 
Allah yang memperlihatkan betapa 
bebasnya manusia menikmati 
kebaikan-Nya dengan makan semua 

15 Dalam subindeks ini, responden ditanyakan tentang kemampuannya menyaring informasi, juga 
apakah ia membandingkan berbagai informasi di dunia maya sebelum memutuskan sebuah informasi 
benar atau tidak. Responden juga diminta mengisi beberapa pertanyaan untuk melakukan pemeriksaan 
terhadap paparan, kemampuan mengenali, dan sikap terhadap hoaks, serta berbagai kebiasaan dalam 
mengonsumsi berita daring dan media sosial.
16 Ayu Yuliani, “Ada 800.000 Situs Penyebar Hoax di Indonesia,” Kementerian Komunikasi dan Informatika 
Republik Indonesia, https://kominfo.go.id/content/detail/12008/ada-800000-situs-penyebar-hoax-di-
indonesia/0/sorotan_media, diakses 13 Agustus 2021.
17 Pope Francis releases 2018 World Communications Day message,” Vatican News, 24 Januari 2018, 
https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2018-01/pope-world-communications-day-message-2018-
truth-journalism-fake.html, diakses 12 Agustus 2021. 
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buah pohon yang ada di taman 
Eden kecuali satu, maka perkataan 
ular berusaha menggiring manusia 
kepada satu-satunya larangan itu. Ular 
berupaya menanamkan perasaan 
bahwa Allah tidak benar-benar baik. 
Kebaikan-Nya patut dicurigai karena 
Ia masih menyimpan satu pohon 
yang buahnya tidak boleh dimakan 
itu bagi diri-Nya sendiri supaya 
manusia tidak bisa menjadi sama 
seperti Dia. Pada titik inilah, Hawa 
mulai termakan hoaks ular dengan 
menambahkan larangan jangan 
raba buah itu yang tidak pernah 
Allah sampaikan sebelumnya (3:3b). 
Setelah Hawa mulai mencurigai Allah, 
ular pun meluncurkan strategi ketiga, 
yaitu menanamkan keinginan pada 
manusia untuk menjadi otonom 
dari Allah, untuk menentukan 
standar kebenaran dan kebaikan 
bagi diri mereka sendiri. Di momen 
ini ular menanamkan dusta lain 
bahwa manusia sekali-kali tidak akan 
mati jika makan buah pohon yang 
terlarang itu (3:4). Sebaliknya, ular 
berkata kepada Hawa “pada waktu 
kamu memakannya matamu akan 
terbuka, dan kamu akan menjadi 
seperti Allah, tahu tentang yang baik 
dan yang jahat” (3:5). Hawa makin 
terpikat dengan hoaks tersebut 
ketika ia “melihat, bahwa buah 
pohon itu baik untuk dimakan dan 
sedap kelihatannya, lagipula pohon 
itu menarik hati karena memberi 
pengertian. Lalu ia mengambil 
dari buahnya dan dimakannya dan 
diberikannya juga kepada suaminya 
yang bersama-sama dengan dia, dan 
suaminya pun memakannya” (3:7). 
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 Perikop Alkitab di atas 
mengungkapkan hal penting yang 
patut kita renungkan: tidak ada 
hoaks dan disinformasi yang tidak 
berbahaya; dan mempercayai hoaks 
menghasilkan konsekuensi yang 
mengerikan. Strategi ular menggoda 
manusia pertama memperlihatkan 
strategi para pembuat dan penyebar 
hoaks. Mereka memiliki agenda 
untuk (1) memutarbalikkan atau 
memanipulasi kebenaran bagi 
kepentingan mereka sendiri; (2) 
menanamkan perasaan negatif dan 
kecurigaan di tengah masyarakat; 
serta (3) membangkitkan hasrat di 
tengah masyarakat untuk bersikap 
anarkis: memberontak terhadap 
aturan dan otoritas yang ada. 
 Dalam buku The Conspiracy 
Theory Handbook, Stephan 
Lewandowsky dan John Cook 
menjabarkan 7 ciri dari teori 
konspirasi yang disingkat dengan 
akronim C-O-N-S-P-I-R, yaitu 
Contradictory (kontradiktif), Overriding 
Suspicion (kecurigaan yang ekstrim), 

Nefarious intent (niat jahat), Something 
must be wrong (cepat menyimpulkan 
ada yang salah), Persecuted victim 
(menempatkan diri sebagai korban 
yang dipersekusi dan sekaligus 
pahlawan yang melawan konspirator), 
Immune to evidence (sikap menutup 
diri terhadap bukti sehingga 
ketiadaan bukti ataupun adanya bukti 
yang kuat sekalipun selalu dicurigai 
sebagai penipuan konspirator), dan 
Re-interpreting randomness (selalu 
menafsirkan peristiwa acak sebagai 
bagian dari konspirasi).18 Lalu 
bagaimanakah sikap kita di dalam 
menghadapi dan menyikapi hoaks 
yang sudah sedemikian merajalela?

MENYIKAPI HOAKS

 Sebagai pengikut Kristus 
yang hidup di tengah masa 
membeludaknya berbagai informasi 
maupun disinformasi, kita perlu 
melatih disiplin dan kebiasaan 
discernment, yaitu kepekaan 
untuk membedakan dan memilah 

18 Stephan Lewandowsky dan John Cook, The Conspiracy Theory Handbook (Center for Climate Change 
Communication, George Mason University, Maret 2020), http://sks.to/conspiracy. 
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informasi yang benar dari yang 
salah, yang baik dari yang buruk. 
Firman Tuhan banyak berbicara 
mengenai pentingnya discernment. 
Kepada jemaat Tesalonika, rasul 
Paulus berkata, “Ujilah segala sesuatu 
dan peganglah yang baik. Jauhkanlah 
dirimu dari segala jenis kejahatan” 
(1 Tes. 5:21–22). Dan kepada jemaat 
Filipi, ia berkata, “And it is my prayer 
that your love may abound more 
and more, with knowledge and all 
discernment, so that you may approve 
what is excellent, and so be pure and 
blameless for the day of Christ” (1:9–10; 
ESV). Dalam terjemahan ini terlihat 
bahwa Paulus mendoakan jemaat 
Filipi agar mereka bertumbuh dalam 
pengetahuan dan kepekaan untuk 
memilih apa yang baik. Rasul Yohanes 
juga mengingatkan jemaatnya untuk 
“janganlah percaya akan setiap roh, 
tetapi ujilah roh-roh itu, apakah 
mereka berasal dari Allah; sebab 
banyak nabi-nabi palsu yang telah 
muncul dan pergi ke seluruh dunia” 
dan “yang berusaha menyesatkan 
kamu” (1Yoh. 1:4; 2:26).
 Menurut penulis surat Ibrani, 
kemampuan membedakan yang 
baik dari yang jahat memperlihatkan 
pertumbuhan rohani dan sekaligus 
menjadi tanda kedewasaan seorang 
pengikut Kristus (Ibr. 5:14).19 Dari 
konteks nasihat yang disampaikan 
penulis Ibrani dalam pasal 5:11–6:2, 
tampak bahwa keadaan jemaat 
penerima surat Ibrani saat itu telah 
mengalami kemunduran secara 

rohani. Hal ini terlihat dari kelambanan 
mereka untuk mendengarkan dan 
belajar (5:11)20 dan kegagalan mereka 
untuk mencapai standar yang 
seharusnya, yaitu menjadi pengajar 
namun masih perlu diajar asas-asas 
pokok atau hal-hal mendasar (5:12). 
Penggunaan kata kerja “telah lamban” 
dan “masih perlu lagi” dalam bentuk 
perfect tense mengindikasikan kondisi 
jemaat yang sebelumnya tidak 
demikian namun belakangan menjadi 
lamban dan mundur.21 Karena itu, 
penulis menasihati jemaat untuk 
meninggalkan asas-asas pertama, 
yang artinya menjadikan hal itu 
sebagai fondasi untuk membangun 
di atasnya, dan kemudian, beralih 
kepada perkembangannya yang 
penuh, yaitu bergerak maju menuju 
kedewasaan (6:1).
 Dari peringatan penulis Ibrani 
kepada jemaat yang mengalami 
kemunduran dapat ditarik pelajaran 
secara positif. Ciri-ciri atau karakter 
seorang pengikut Kristus yang telah 
terlatih dalam hal membedakan yang 
benar dari yang salah adalah: (1) 
memiliki kemauan dan kepekaan 
untuk mendengarkan dan belajar; 
(2) telah bertumbuh dalam asas-
asas pokok kebenaran iman 
Kristen; dan (3) memiliki kerinduan 
untuk terus bergerak maju atau 
bertumbuh menuju kedewasaan 
yang penuh. Kedewasaan penuh 
yang dimaksudkan oleh penulis 
Ibrani adalah sebuah upaya dan 
proses untuk terus bertekun dalam 

19 Lihat juga Tim Challies, The Discipline of Spiritual Discernment (Wheaton: Crossway, 2007), 19–35.
20 Contemporary English Version menerjemahkan Ibrani 5:11 sebagai kelambanan untuk mengerti: “Much 
more could be said about this subject. But it is hard to explain, and all of you are slow to understand.”
21 R.T. France, Hebrews, The Expositor’s Bible Commentary, edisi revisi (Grand Rapids: Zondervan, 2006), bab 4.   
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perlombaan iman dengan mata yang 
tertuju kepada Yesus sebagai Perintis 
dan Penyempurna iman kita, sambil 
dikelilingi oleh para saksi iman yang 
telah lebih dulu memperlihatkan 
kesetiaan mereka (Ibr. 11–12). 
Senada dengan hal itu, Rasul Paulus 
mengartikan kedewasaan penuh 
sebagai tingkat pertumbuhan yang 
sesuai dengan kepenuhan Kristus 
(Ef. 4:13), yang dijabarkannya sebagai 
karakter manusia baru di pasal 
4:17–5:21 dengan kasih sebagai 
pengikat yang mempersatukan dan 
menyempurnakan semuanya itu (Kol. 
3:14; bdk. Ef. 5:2). 
 Berikut ini adalah beberapa 
tips praktis untuk menyikapi maraknya 
hoaks dan disinformasi. Pertama, 
jangan terburu-buru meneruskan 
atau menyebarluaskan sebuah 
informasi atau berita tanpa melakukan 
pengecekan terlebih dahulu. Salah 
situs web yang mengindeks gerakan 
antihoaks di seluruh dunia adalah 
credibilitycoalition.org. Pada direktori 

CredCatalog, situs web ini membuat 
semacam katalog dari inisiatif 
dan proyek di seluruh dunia yang 
bertujuan memeriksa keabsahan 
informasi. Salah satu situs web yang 
diindeks oleh Credibility Coalition 
adalah gerakan masyarakat anti 
fitnah dan hoaks dari Indonesia yang 
dapat diakses di laman mafindo.
or.id. Mafindo juga membuat 
situs web turnbackhoax.id untuk 
menolong masyarakat Indonesia 
dalam mengecek kebenaran suatu 
informasi. Kedua, belajar untuk 
melihat sebuah informasi dari 
berbagai perspektif atau sudut 
pandang, khususnya yang berbeda 
dari perspektif kita sendiri. Ketiga, 
membangun budaya komunikasi yang 
baik di tengah masyarakat, yaitu yang 
mempromosikan dialog dengan sikap 
kejujuran, keterbukaan, kerendahan 
hati, kedamaian, dan kesatuan di 
tengah masyarakat.
 Sebagai penutup, kiranya doa 
Fransiskus dari Asisi yang digubah 

Hikmat 202131



ulang oleh Paus Francis pada 
peringatan Hari Komunikasi Dunia 
2018, dapat mendorong kita untuk 

terus berdoa dan belajar dari Kristus, 
Sang Sumber Kebenaran itu sendiri.22

Tuhan, jadikanlah kami pembawa damai-Mu.
Bantu kami untuk mengenali kejahatan yang terpendam dalam 

komunikasi yang tidak membangun persekutuan.
Bantu kami menghilangkan racun dari penilaian kami.

Bantu kami untuk berbicara tentang orang lain sebagai saudara dan 
saudari kami.

Engkau setia dan dapat dipercaya; semoga perkataan kami menjadi 
benih kebaikan bagi dunia:

di mana ada teriakan, biarlah kami berlatih mendengarkan;
di mana ada kebingungan, biarlah kami menginspirasi keharmonisan;

di mana ada ambiguitas, biarlah kami membawa kejelasan;
di mana ada eksklusi, biarlah kami menawarkan solidaritas;

di mana ada sensasionalisme, biarlah kami menggunakan ketenangan;
di mana ada kedangkalan, biarlah kami mengangkat pertanyaan yang 

nyata;
di mana ada prasangka, biarlah kami membangkitkan kepercayaan;

di mana ada permusuhan, biarlah kami membawa sikap hormat;
di mana ada kepalsuan, biarlah kami membawa kebenaran.

Amin.

22 " Pope Francis releases 2018 World Communications Day message,” Vatican News, 24 Januari 2018, 
https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2018-01/pope-world-communications-day-message-2018-
truth-journalism-fake.html, diakses 12 Agustus 2021.
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GI. Vinsu Hermandes

Mengasihi Sesama

 Banyak orang mengenal 
agama Kristen sebagai agama kasih, 
karena memang inti pengajaran 
agama Kristen adalah mengasihi 
Allah dan sesama manusia (Matius 
22:34-40). Namun, faktanya kasih 
terhadap sesama manusia mulai 
hilang pada zaman sekarang. Hal 

ini dapat dilihat dalam kehidupan 
sehari-hari ketika ada orang lain yang 
mengalami masalah, hanya sedikit 
orang yang memperhatikan mereka. 
Mungkin sebagian orang mengatakan 
bahwa mereka tidak ada waktu untuk 
memperhatikan orang lain karena 
terlalu banyak pekerjaan, sebagian 
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mengatakan itu bukan tanggung jawab 
saya, sebagian orang mengatakan 
jangankan memperhatikan orang lain 
memperhatikan keluarga sendiri saja 
saya belum bisa, dan berbagai alasan 
lainnya. Ini membuktikan bahwa 
kasih itu mulai hilang sehingga kasih 
itu hanya sebuah perkataan yang 

diucapkan, tetapi tidak ada tindakan 
yang nyata.
 Di dalam 1 Yohanes 4:7 
memberikan suatu perintah untuk 
saling mengasihi.  Mengapa Yohanes 
memberikan perintah untuk saling 
mengasihi? Setidaknya ada dua 
alasan yang diberikan Yohanes. 

34Hikmat 2021



Pertama, sebab kasih itu berasal dari 
Allah. Yohanes mengatakan bahwa 
setiap orang yang mengasihi lahir 
dari Allah dan mengenal Allah, dan 
sebaliknya, jikalau tidak mengasihi, 
maka orang tersebut tidak mengenal 
Allah karena kasih itu berasal dari 
Allah. Ini merupakan alasan yang 
sangat jelas sebagai orang Kristen 
untuk mengasihi sesamanya. Namun, 
dalam realitas kehidupan, banyak 
orang yang mengaku percaya dan 
mengenal Allah, tetapi hidupnya 
tidak menunjukkan kasih kepada 
sesamanya. Ini menjadi suatu 
pertanyaan besar. Seharusnya orang 
yang mengaku percaya dan mengenal 
Allah menunjukkan kasih kepada 
sesama karena kasih itu berasal dari 
Allah dan Allah adalah kasih. Kasih 
itu adalah hakikat Allah sehingga 
kasih itu tidak bisa dipisahkan dari 
Allah. Kalau orang mengenal Allah, 
maka di dalam dirinya ada kasih 
dan dia harus mengasihi sesama. 
Jikalau ada orang yang mengatakan 
bahwa dia mengasihi Allah, tetapi 
tidak mengasihi sesamanya, maka 
orang tersebut adalah pendusta (ay. 
20) karena tidak mungkin seseorang 
mengasihi Allah yang tidak kelihatan, 
sedangkan yang kelihatan saja tidak 
dikasihi. Jadi, jikalau orang mengaku 
percaya dan mengenal Allah, maka dia 
harus mengasihi sesamanya karena 
kasih itu berasal dari Allah dan harus 
dinyatakan sebagai bentuk mengasihi 
Allah. 
 Kedua, Allah sudah 
menyatakan kasih-Nya dengan 
mengutus Kristus ke dalam dunia 
untuk menebus kita yang telah berdosa 
(ay. 9). Kita adalah manusia berdosa 

yang seharusnya dibinasakan, tetapi 
karena kasih Allah yang besar itu, 
maka Dia mengutus Kristus untuk 
menebus kita. Ini menunjukkan 
bahwa kasih Allah tidak hanya 
sekadar suatu perkataan (abstrak), 
tetapi Dia benar-benar menunjukkan 
kasih itu kepada kita. Oleh karena 
itulah, Yohanes memberikan perintah 
kalau Allah sudah mengasihi kita 
terlebih dahulu, maka kita harus 
saling mengasihi sesama kita (1 Yoh. 
4:11). Yohanes menggunakan kata 
“harus” yang berarti bahwa mengasihi 
bukanlah suatu pilihan, tetapi suatu 
kewajiban yang memang harus 
dilakukan sehingga tidak ada alasan 
bagi kita untuk tidak mengasihi 
sesama. Walaupun memang kadang-
kadang kita memiliki kesibukan dan 
pekerjaan yang padat, bukan berarti 
itu menjadi alasan kita tidak mengasihi 
dan memperhatikan sesama kita. Jadi, 
kasih merupakan sesuatu yang harus 
dilakukan dengan perbuatan nyata 
karena Allah sudah menunjukkan 
kasih yang nyata dengan mengutus 
Kristus untuk menebus kita, manusia 
yang berdosa. 
 Di dalam kondisi kasih yang 
mulai hilang, sebagai orang yang 
mengaku dan mengenal Allah, 
seharusnya kita menyatakan kasih 
itu supaya kasih dari Allah itu nyata 
di dalam hidup kita. Allah sudah 
menunjukkan kasih kepada kita. Dia 
ingin kita juga menunjukkan kasih itu 
kepada orang lain sehingga mereka 
dapat menikmati kasih Allah itu. Oleh 
karena itu, kasihi sesama kita dengan 
menunjukkan perbuatan yang nyata 
sehingga kasih Allah itu semakin nyata 
di dalam hidup kita. 
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Pentingnya Mengejar 
Hikmat Rohani
GI. Tomy Setiawan

 Pada tanggal 4 September 
1622, sebuah kapal bernama Nuestra 
Senora de Atocha yang mengangkut 
berbagai jenis perhiasan berlayar 
bersama 19 kapal lain menuju ke 
Spanyol. Kapal tersebut membawa 24 
ton perak yang terbagi menjadi 1.038 
batang, 180 koin perak, 582 tembaga 
batangan, 125 emas batangan dan 
keping, 350 peti tumbuhan indigo, 
250 bal tembakau, 20 meriam 
perunggu, dan 1.200 pon peralatan 
dari perak. Namun, dalam perjalanan 

memasuki Florida, rombongan kapal 
yang berangkat dari Pelabuhan 
Havana (Kuba) tersebut diterjang 
badai sehingga menyebabkan 8 kapal 
tenggelam ke dasar laut. Salah satu 
kapal yang ikut tenggelam adalah 
kapal Nuestra Senora de Atocha.
 Seorang penyelam yang 
bernama Mel Fisher bersama 
dengan timnya berusaha dengan 
sekuat tenaga untuk mencari dan 
menemukan harta karun yang 
tenggelam di dasar lautan tersebut. 

Renungan
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Usahanya tidak menjadi sia-sia, 
karena pada tahun 1985, ia berhasil 
menemukan harta karun senilai $ 400 
juta. Seluruh harta karun yang bernilai 
fantastis tersebut sekarang disimpan 
di Museum Mel Fisher, Florida.
 Untuk mendapatkan harta 
karun yang fantastis tersebut, Mel 
Fisher menghabiskan dana, daya dan 
usahanya yang tidak sedikit untuk 
mengejar dan memperolehnya, 
walaupun harta karun tersebut 
hanya bersifat fana. Raja Salomo 

mengungkapkan bahwa ada satu 
harta yang jauh lebih berharga 
daripada emas, perak dan permata, 
yang harus kita kejar dan peroleh 
dalam hidup ini. Harta tersebut 
adalah hikmat. Dalam Amsal 16:16 
dikatakan, “Memperoleh hikmat 
sungguh jauh melebihi memperoleh 
emas, dan mendapat pengertian jauh 
lebih berharga dari pada mendapat 
perak.” Dalam bagian lain Salomo 
juga berkata, “Berbahagialah orang 
yang mendapat hikmat, orang yang 

38Hikmat 2021



memperoleh kepandaian, karena 
keuntungannya melebihi keuntungan 
perak, dan hasilnya melebihi emas. Ia 
lebih berharga dari pada permata; 
apa pun yang kauinginkan, tidak 
dapat menyamainya” (Amsal 3:13-
15). Ini artinya hikmat begitu penting 
untuk kita kejar dan peroleh, karena 
dengan hikmat, maka kita akan 
berbahagia dan juga dapat hidup 
dengan bijaksana. 
 Apa itu hikmat? Kata “hikmat” 
berasal dari kata Ibrani “hokmah” dan 
dalam bahasa Yunani disebut “sophia.” 
Kata “sophia” bila diterjemahkan ke 
dalam bahasa Inggris adalah “wisdom” 
atau kebijaksanaan. Hikmat dapat 
diartikan sebagai kemampuan untuk 
memahami dan mengatasi masalah-
masalah kehidupan sehari-hari. 
Atau hikmat juga dapat diartikan 
sebagai cara pandang untuk menilai 
kehidupan dengan baik dan bijaksana. 
Dalam Alkitab, kata hikmat tercatat 
222 kali. Ini artinya penekanan untuk 
mengejar dan memperoleh hikmat 
sangatlah penting bagi setiap kita 

dalam menyikapi hidup di dunia 
ini. Karena dengan memiliki hikmat 
rohani ini, maka hidup seseorang 
akan menjadi berhasil, bijaksana dan 
bahagia. 
 Sebagai contoh, Daniel adalah 
seorang Yahudi yang tinggal di 
pembuangan di pemerintahan Babel. 
Dalam Daniel 1:20-21 dikatakan, 
“Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan 
kebijaksanaan dan pengertian, yang 
ditanyakan raja kepada mereka, 
didapatinya bahwa mereka sepuluh 
kali lebih cerdas dari pada semua 
orang berilmu dan semua ahli jampi 
di seluruh kerajaannya. Daniel ada 
di sana sampai tahun pertama 
pemerintahan Koresh.” Daniel 
adalah orang yang penuh hikmat 
atau bijaksana, sehingga ia mampu 
menjadi seorang pemimpin yang 
baik dan bertahan sampai kepada 
pemerintahan Koresh, raja Media-
Persia. 
 Pertanyaannya sekarang 
adalah bagaimana kita dapat 
memperoleh hikmat rohani ini?  
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Pertama, dengan datang meminta 
kepada Allah. Dalam Amsal 2:1-
6 dikatakan “Hai anakku, jikalau 
engkau menerima perkataanku 
dan menyimpan perintahku di 
dalam hatimu, sehingga telingamu 
memperhatikan hikmat, dan engkau 
mencenderungkan hatimu kepada 
kepandaian, ya, jikalau engkau berseru 
kepada pengertian, dan menujukan 
suaramu kepada kepandaian, 
jikalau engkau mencarinya seperti 
mencari perak, dan mengejarnya 
seperti mengejar harta terpendam, 
maka engkau akan memperoleh 
pengertian tentang takut akan 
TUHAN dan mendapat pengenalan 
akan Allah. Karena TUHANlah yang 
memberikan hikmat, dari mulut-Nya 
datang pengetahuan dan kepandaian.”  
Melalui ayat ini, kita ketahui dengan 
jelas sekali bahwa untuk memperoleh 
hikmat ialah dengan meminta kepada 
Allah. Hikmat diberikan oleh Tuhan, 
ketika kita meminta dan mencarinya 
dengan segenap hati. Hal itu diperjelas 
dalam Yakobus 1:5, “Tetapi apabila di 
antara kamu ada yang kekurangan 
hikmat, hendaklah ia memintakannya 
kepada Allah,--yang memberikan 
kepada semua orang dengan murah 
hati dan dengan tidak membangkit-
bangkit--, maka hal itu akan diberikan 
kepadanya.” 
 Kedua, untuk memperoleh 
hikmat ialah dengan membaca 
dan merenungkan firman Tuhan. 
Mazmur 19:7 berkata “Taurat 
TUHAN itu sempurna, menyegarkan 

jiwa; peraturan TUHAN itu teguh, 
memberikan hikmat kepada orang yang 
tak berpengalaman.” Daud melalui 
bagian ini mengatakan bahwa Taurat 
atau firman Tuhan itu sempurna 
dan akan memberikan kepada kita 
hikmat atau pengertian. Artinya, ketika 
kita membaca, mempelajari dan 
merenungkan firman Tuhan, maka  
firman Tuhan akan mengisi pikiran 
dan hati kita sehingga kita memiliki 
kebijaksanaan atau pengertian 
dalam menyikapi setiap persoalan 
dan masalah kehidupan ini. Dengan 
kata lain, dengan membaca dan 
merenungkan firman Allah, maka hati 
dan pikiran kita akan diterangi, sehingga 
kita bisa berpikir jernih dan bijaksana 
dalam menjalani kehidupan ini.

Karena itu, mari kita mengejar hikmat rohani dengan segenap hati kita seperti 
kita mengejar harta karun yang tenggelam di dasar laut. Mari kita menjalin 
relasi dengan Tuhan dan merenungkan firman Tuhan setiap hari.
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Kekhawatiran (Refleksi 
Lukas 12:22-34)
GI. Jonathan Christianto *

 Fenomena panic buying 
banyak kita temui di berbagai tempat 
ketika wabah Covid-19 masuk ke 
Indonesia. Ada kekhawatiran dan 
kepanikan yang terjadi ketika keadaan 
berubah drastis. Keadaan tersebut 
mendorong orang untuk berusaha 
“mencukupkan diri” atau membuat 
dirinya aman terhadap pandemi 
yang dihadapi. Akhirnya, kebanyakan 
orang membeli segala sesuatu yang 
dibutuhkan secara berlebihan. 
Sampai-sampai tidak memperhatikan 
orang lain. Jika ditanya, “Mengapa 
anda melakukan panic buying?” 
Jawaban yang umumnya adalah 
“untuk berjaga-jaga. Kita kan harus 
waspada terhadap keadaan yang 
tidak pasti.” Sekilas, jawaban ini bisa 
diterima akal sehat. Akan tetapi, jika 
kita teliti lebih dalam lagi, apakah 
model berjaga-jaga dengan panic 
buying ini sesuai dengan makna 
berjaga-jaga atau berwaspada?
 Alasan yang dikatakan di atas 
tidaklah sinkron dengan pengertian 
berwaspada. Malahan, panic buying 
lebih identik dengan kekhawatiran. 
Alasannya, yang ditemui bahkan 

bukan sekadar panik secara gestur 
seperti rusuh saat membeli, tetapi 
juga ada sikap tidak peduli akan orang 
lain ketika melihat jumlah pembelian 
yang sebanyak-banyaknya. Dengan 
panic buying, keadaan sekitar malah 
menjadi kacau. Oleh karena sikap hati 
yang cemas, gelisah, dan khawatir 
yang berlebihan akan sesuatu 
yang tak pasti, keluarlah perilaku 
yang buruk. Sikap cemas sama 
sekali tidak membangun, malahan 
mengaburkan pemahaman yang 
benar, merobohkan stabilitas, dan 
membahayakan orang lain. Orang 
Kristen tidak boleh bersikap cemas 
berlebihan apalagi sampai melakukan 
panic buying ataupun putus asa. 
Mengapa begitu?
 Tuhan Yesus mengajarkan 
kita dalam Lukas 12:22-34, “Janganlah 
kamu kuatir akan hidupmu, akan 
apa yang hendak kamu makan, dan 
janganlah kuatir pula akan tubuhmu, 
akan apa yang hendak kamu pakai.” Ia 
menghubungkan dengan perkataan 
sebelumnya yang berhubungan 
dengan ketamakan. Permasalahan 
khawatiran dan ketamakan sangat 

Renungan

* Mahasiswa praktik pelayanan setahun (2020-2021) dari STT Amanat Agung di GKY Pangkalpinang.
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identik dengan teralihnya fokus hidup 
orang percaya. Fokus hidup yang 
seharusnya kepada Tuhan menjadi 
melenceng kepada hal-hal materiel, 
seperti harta dan makanan-minuman 
serta pakaian. 
 Hal itu harus dihindari karena: 
Pertama, melalui ayat 15, Tuhan 
Yesus memberikan sebuah jawaban 
yang lengkap, yaitu karena hidup tidak 
hanya bergantung kepada hal-hal yang 
materiel, yaitu sesuatu yang dapat 
habis. Kita seharusnya bergantung 
kepada Tuhan. Kedua, ayat 24, 27, 
28 menunjukkan pemeliharaan 
yang sempurna. Tuhan Yesus 
sengaja memperbandingkan dengan 
pemeliharaan Allah atas ciptaan lain. 
Ciptaan lain saja dipelihara dengan 
sungguh amat baik, terlebih lagi anak-
anak-Nya! Tuhan mengenal dengan 

baik setiap anak-anak-Nya sehingga 
pemeliharaan-Nya tidak pernah 
kurang ataupun salah. Di sinilah 
Tuhan Yesus juga mau mengatakan 
betapa berharganya kita sebagai 
orang-orang percaya (bnd. 12:6-7, 
30). 
 Alasan terakhir, sebenarnya 
kita harus menyadari bahwa kita adalah 
manusia yang terbatas (ay. 25-26). 
Ketika kita sadar akan keterbatasan 
kita, seharusnya kita bertanya dan 
berefleksi, apakah kita perlu memikir-
mikirkan secara berlebihan hari esok 
yang tak pasti dan tidak pernah kita 
ketahui dengan jelas? Tentunya tidak 
perlu, bukan? Sebab apa yang terjadi 
esok adalah misteri dan milik Tuhan 
yang punya rencana untuk hidup kita. 
Yang terpenting adalah hidup dan 
keselamatan di dalam Kristus, bukan 
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hal-hal materiel atau mengetahui 
tentang detail masa depan. Mau 
Allah mengantarkan kita ke mana dan 
dengan cara apa, itu bukan bagian 
kita. Yang menjadi bagian kita adalah 
kita menjalaninya dengan percaya 
kepada Allah, beriman dan melakukan 
bagian kita sebaik mungkin. Tidak 
seharusnya kita repot memikirkan apa 
yang tidak bisa kita lihat ke depannya 
karena perilaku demikian adalah hal 
yang sia-sia.

 Karena itu, janganlah kita 
mengkhawatirkan segala sesuatu 
yang berujung kepada panic buying, 
berputus asa, atau perilaku buruk 
lainnya yang bertentangan dengan 
firman Tuhan. Namun, hadapilah 
keadaan yang tidak menentu dengan 
pikiran dan perbuatan yang terfokus 
kepada Allah, Sang Pemelihara dan 
Pemberi kehidupan yang kekal. 
Carilah kerajaan-Nya maka semuanya 
akan ditambahkan juga kepadamu! 

“Berusahalah supaya Allah memerintah atas hidupmu, maka yang lain akan 
diberikan Allah juga kepadamu. Janganlah takut, sebab Bapa di sorga senang 
memberikan kepadamu berkat dari pemerintahan-Nya.” 
(Luk. 12:31-32; BIMK)

Prioritaskanlah Allah dalam hidupmu, maka sejahtera yang melampaui segala 
akal akan melingkupimu dalam setiap musim kehidupan. Ia tahu apa yang baik 
untuk anak-anak-Nya yang senantiasa bergantung dan taat kepada-Nya. Amin.
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Kisah Perjalanan Iman 
(Journey of Faith)
Dikumpulkan oleh: Lina Djohan

TIADA YANG TAHU WAKTUNYA

 Kilas balik pada tanggal 9 Juli 
2021, di mana saya dan adik saya 
yang bekerja sekantor sedang bekerja 
seperti biasa. Akan tetapi, sekitar pukul 
4 sore, kami mendapatkan  info dari 
orang rumah bahwa papa sakit, yaitu 
kena seperti diare sehingga badannya 
terasa sakit. Kami berpikir itu penyakit 
biasa karena papa biasa dipijat 3-4 
kali dalam sehari dan beliau juga 
pernah operasi wasir 2 kali. Intinya, 
kami berpikir itu adalah penyakit 
biasa. Kami tidak pernah menyangka 
bahwa 25 menit kemudian, kami 
mendapat kabar dari kakak bahwa 
papa telah dipanggil Tuhan. Sungguh 
tiada seorang pun yang akan tahu 
waktunya untuk berpulang.
 Dengan kepergian papa yang 
sangat mendadak, kami sekeluarga 
sangat terpukul sehingga rasanya 
tidak tahu mau melakukan apa 
sesampai di rumah menemui papa 
yang telah meninggal. Akhirnya, 

adik kami sempat menghubungi RS 
Husada untuk kami dapat membawa 
jenazah papa ke Husada dengan 
maksud memperoleh surat dokter 
atas meninggalnya papa. Namun, 
hal lain yang membuat kami terkejut 
adalah hasil setelah papa dicek 
bahwa papa ternyata terkena Covid. 
Sama sekali tidak pernah terlintas 
bahwa papa pergi karena Covid walau 
papa memang mempunyai penyakit 
komorbid, yaitu jantung dan diabetes. 
Akhirnya kami mencoba  koordinasi 
dengan pihak Tabitha untuk segera 
dikremasi sesuai dengan keputusan 
keluarga.
 Setelah kepergian papa, saya 
bertanya kepada saudara-saudara 
bahwa  apakah ada keyakinan papa 
selama ini sudah percaya kepada 
Tuhan Yesus. Saat itu semua terdiam 
karena belum merasa yakin, namun 
tiba-tiba saya diingatkan beberapa 
peristiwa bahwa selama ini saya 
menginjili beliau saat sakit dan pernah 
beliau bilang mau percaya Tuhan 

Pada masa-masa seperti masa pandemi ini, masihkah kita dapat memaknai 
kematian, kehilangan, dan mempersiapkan diri dengan bijaksana? 

Perjalanan Iman
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Yesus sebagai Juru Selamatnya, tetapi 
setelah sembuh dari sakit memang 
beliau kembali ke dunianya lagi. 
Pernah  juga ada beberapa kali diajak 
berdoa bersama dan papa mau 
mengucapkan “amin” saat doa ditutup. 
Demikian juga, saat ada  persekutuan 
Natal keluarga tahun 2019, di mana 
beliau ikut dan kelihatan menikmati 
saat pujian Natal dinyanyikan. 
Teringat hal ini, saya merasa bahwa 
papa saya sudah percaya kepada 
Tuhan Yesus. Saya juga bersyukur 
kira-kira selama 6 bulan terakhir ini, 
2 kali sehari saya selalu mendoakan 
keselamatan papa. Saat teringat hal-
hal tersebut dalam kehilangan saya 
akan papa, saya merasa bersyukur 
atas kesempatan-kesempatan itu 
karena saya sudah memberitakan hal 
yang sangat berharga, yaitu mengenai 
keselamatan kepada papa.
 Dari hal papa pergi, saya 
merasakan sekali bahwa hidup 
manusia sangat rapuh. Kita semua 
mesti siap kalau tiba waktu Tuhan 
memanggil kita pulang. Jangan 
sia-siakan anugerah, waktu, dan 
kesempatan yang Tuhan berikan. 
Lakukan hal yang terbaik dalam 
kehidupan kita untuk Tuhan dan  
sesama dalam dunia ini.  

Bpk. Tj, Majelis
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APA WARISAN KITA? (OUR LEGACY)

 Bulan lalu, saya kehilangan 
seorang  sahabat, Bapak TS.  Awalnya, 
saya mengenalnya sebagai klien 
saya dan kemudian menjadi seorang 
sahabat. Beliau meninggal sangat 
mendadak setelah kondisinya sempat 
membaik sejak dirawat karena Covid 
di rumah sakit. Saya sangat kaget dan 
tak menyangka kepergian beliau yang 
begitu cepat. Beliau bekerja sebagai 
pengusaha dan juga melayani di 
gereja dan sinode. Kepergian beliau 
yang boleh dikatakan sangat cepat 
memukul hati keluarga dan sahabat 
serta koleganya. Pada acara kebaktian 

penghiburan online yang diadakan 
beberapa kali, banyak kesaksian dari 
pihak sahabat dan hamba Tuhan 
tentang pelayanan beliau saat masih 
hidup. 
 Sepengetahuan saya, beliau 
tidak pernah menolak pelayanan 
apapun yang diberikan padanya 
meskipun Bapak TS sebagai 
pengusaha sangat sibuk.  Hampir 
setiap minggu beliau hadir pada 
meeting di gereja (saat sebelum 
pandemi Covid). Kadang sampai jam 
12 malam, beliau masih meeting di 
gereja selaku majelis, padahal pagi 
hari sudah ada kegiatan lain yang 
menantinya di kantor. 
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Saya tersentuh dengan ucapan 
dari anak-anaknya yang semuanya 
menyaksikan perjalanan hidup 
papanya sebagai panutan bagi 
mereka. Tiap anak mempunyai 
kenangan indah bagaimana sang 
ayah menemani mereka dan memberi 
teladan. Bapak TS dikenang sudah 
melayani Tuhan dengan baik, ayah 
yang baik bagi anak anaknya, suami 
yang mengasihi istrinya, dan kakak 
yang baik bagi adik-adiknya. Kepergian 
beliau walau sudah direlakan semua 
sahabat dan keluarganya tetap 
meninggalkan duka kehilangan. 
Tetapi, kenangan indah atas 
pelayanan, karakter, dan kesaksian 

hidupnya membekas bagi sebagian 
besar kami. Ucapan kasih sayang dan 
cinta dari semua yang mengasihinya 
mengalir kepada keluarganya dalam 
mengiringi kepergian beliau.
 Warisan apakah yang akan 
kita tinggalkan bagi keluarga, sahabat, 
dan kolega saat kita meninggalkan 
dunia ini? Apakah kita meninggalkan 
buah yang manis, keteduhan dan 
warisan bermakna bagi mereka? Atau 
kepergian kita akan hilang begitu saja 
seperti debu yang tertiup angin?
 

Ld, Majelis 
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Core Christianity (Inti Iman 
Kristen

Judul Buku : Core Christianity 
(Inti Iman Kristen): Menemukan Diri 
Sendiri dalam Kisah Allah
Pengarang : Michael Horton
Penerbit : Katalis
Tahun Terbit : 2017
Tebal Buku  : 216 hlm. 

 Orang Kristen umumnya 
mendengar doktrin pasti akan berpikir 
bahwa doktrin itu sangat berat dan 
“melelahkan” jikalau mendengar atau 
mempelajarinya. Bahkan, mungkin 
ada yang mengatakan membosankan 
ketika mendengarkan pengajarannya. 
Namun, Michael Horton, seorang 
pakar di bidang Teologi Sistematika 
dan Apologetika bisa menguraikan 
dengan bahasa yang mudah 
dimengerti sehingga tidak salah lagi 
jika kita membaca ini. Apalagi penulis 
mengatakan dengan memahami 
doktrin secara baik dan benar, maka 
hal ini juga akan menolong kita 
menemukan diri kita sendiri dalam 
kisah Allah. Untuk itu, dia mulai 
dengan pertanyaan: Mengapa doktrin 
itu penting? Karena doktrin itu berakar 
dan bersumber pada drama/kisah 
Allah dalam Alkitab. Dengan mengenal, 
mengalami dan menghidupi semua 
yang diketahuinya, maka semua itu 
akan memenuhi kita dengan hati 
yang bersyukur, menghasilkan buah 
kasih dan pekerjaan baik–discipleship 
(pemuridan). Dengan demikian, kita 
akan berbalik keluar dari diri kita 
sendiri, lalu memandang kepada Allah 

Pdt. Christian Jonch, M.Th.

Resensi buku
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dengan penuh iman dan menjangkau 
orang-orang di sekitar kita dengan 
penuh kasih. Hidup kita pun tidak lagi 
hanya fokus pada diri sendiri, tetapi 
terutama pada Allah dan sesama 
kita. Iman menjadi kepercayaan 
yang masuk akal kepada Allah yang 
menyatakan diri-Nya dengan jelas 
dalam Alkitab. Seluruh iman Kristen 
kita tidak lagi disandarkan pada 
perasaan, pengalaman dan sentimen 
moral kolektif kita, tetapi pada 
pemberitaan terbuka bahwa Allah 
sudah bertindak dalam sejarah untuk 
menyelamatkan kita dari dosa dan 
maut. 
 Selanjutnya, dalam 10 bab 
bukunya, Horton memulai dengan 
pernyataan yang sentral bahwa Yesus 
adalah Anak Allah. Ia adalah Mesias 
yang dijanjikan kepada umat Israel, 
namun umat itu justru menolak Dia. 
Meskipun demikian, hal ini tetap 
tidak bisa menyingkirkan bahwa 
Yesus benar-benar adalah Anak 
Allah melalui pengakuan-Nya sendiri 
maupun kematian dan kebangkitan-
Nya yang membuktikan Dia adalah 
Anak Allah. Oleh karena itu, bidat-
bidat kuno tentang Kristus, seperti 
Ebionisme, Arianisme, Doketisme, 
Nestorianisme, dan Monofisitisme 
harus ditolak.
 Kemudian, Horton 
memaparkan secara jelas dan 
komprehensif bahwa Allah itu tiga 
pribadi. Ia adalah Allah yang esa, 
bukan banyak allah, tetapi dalam 
tiga pribadi, yaitu: Bapa, Anak dan 
Roh Kudus. Oleh karena itu, kita 
harus menolak ajaran politeisme 
dan ajaran-ajaran sesat seperti 
Subordinasionisme, Arianisme, dan 

Modalisme. Bahkan, orang-orang 
Kristen kadang melakukan kesalahan 
dalam menggunakan ilustrasi dalam 
menjelaskan doktrin tentang Allah 
Tritunggal. Padahal, itu secara tidak 
sadar telah mengarah kepada 
ajaran modalisme, seperti ilustrasi 
tentang H2O (air, es, dan uap) atau 
peran seseorang (bapak, suami, bos/
karyawan).
 Allah yang kita kenal itu 
adalah Allah yang besar, tetapi juga 
sekaligus baik sehingga kita dapat 
merayakan kebesaran Allah dan 
juga bergemar atas kebaikan-Nya. 
Kebesaran Allah itu ditunjukkan oleh 
Dia ada dengan sendirinya dan tidak 
diciptakan (aseity), tidak terbagi-
bagi (unity), dan tidak berubah 
(immutablity), mahatahu, mahahadir, 
dan mahakuasa. Sedangkan, 
kebaikan Allah dinyatakan oleh kasih, 
belas kasihan, keadilan, kebenaran, 
kekudusan, kecemburuan, dan 
kesetiaan-Nya. Allah yang besar dan 
baik itu ingin berbicara dengan umat-
Nya melalui firman-Nya. Untuk itu, kita 
perlu membaca dan mendengarkan 
firman-Nya, baik melalui Alkitab 
yang diinspirasikan dan kemudian 
dikanonkan maupun melalui khotbah-
khotbah dari firman Tuhan yang kita 
dengarkan.
 Lalu, Horton mengingatkan 
kita bahwa Allah menciptakan 
manusia begitu mulia dan terhormat 
karena diciptakan menurut gambar 
dan rupa-Nya supaya dapat menjadi 
mandataris Allah dalam mengatur dan 
mengurus dunia ini, tetapi manusia 
telah mengacaukannya. Manusia 
pertama, Adam dan Hawa, jatuh ke 
dalam dosa dengan mendengarkan 
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godaan Iblis dan melanggar perintah 
Allah serta harus mengalami kematian 
rohani dan hukuman Allah. Hal ini 
membuat semua manusia sebagai 
keturunan Adam ikut berdosa dan 
memiliki dosa warisan. Akibatnya, 
manusia tidak dapat menyelamatkan 
dirinya sendiri dan membutuhkan 
penolong dari luar, yaitu kedatangan 
Penebus yang dijanjikan Allah.
 Janji Allah dimulai dengan 
mengadakan perjanjian dengan para 
leluhur Israel (Abraham, Ishak, dan 
Yakub), umat Israel di Gunung Sinai, 
dan Daud. Semua perjanjian itu diiringi 
dengan berkat bagi yang menaatinya 
dan kutuk bagi yang melanggarnya. 
Akhirnya, terbentuklah Perjanjian 
Lama (PL) di mana semua kisah yang 
ada terkait serta mengarah kepada 
Kristus. Itulah sebabnya Kristus 
berkata bahwa kitab Taurat, Mazmur, 
dan kitab Nabi-nabi berbicara tentang 
Dia. 
 Kisah Allah berlanjut dengan 
kedatangan Kristus yang membawa 
kabar kesukaan bagi dunia dengan 
datang menjadi manusia dan lahir di 
kota Betlehem. Hal ini bukan hanya 
menggenapi nubuat PL tetapi juga 
mendatangkan kesukaan bagi para 
malaikat, Maria, dan Simon yang 
memuji Dia serta para orang Majus, 
para gembala dan dunia yang masih 
terhilang. Yesus datang sebagai Anak 
yang benar dan taat seperti yang 
dijanjikan kepada Abraham (Kej. 12:3) 
serta menggenapi segala sesuatu 
yang tertulis dalam Hukum Taurat. 
Untuk mendapatkan bagian dari janji 
Abraham itu, kita harus memiliki relasi 
atau dipersatukan dengan Kristus 
dan tinggal di dalam Dia sebab Dia 
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telah menggantikan kita mati di 
kayu salib untuk menebus dosa kita. 
Untuk itu, kita harus percaya kepada 
Kristus supaya kita dibenarkan dan 
dikuduskan oleh Allah.
 Horton lebih jauh 
memaparkan dalam bukunya bahwa 
Yesus juga adalah Tuhan yang 
memerintah sebagai Raja di atas 
segala raja dan juga Hamba yang 
taat. Ia bukan hanya berkuasa atas 
alam semesta melalui pemeliharaan-
Nya sehari-hari, tetapi juga atas 
gereja-Nya melalui anugerah-Nya 
yang menyelamatkan. Untuk itu, kita 
perlu terus menjadi murid Kristus 
melalui jalan pemuridan supaya kita 
dapat melayani menurut karunia-
karunia yang telah diberikan oleh 
Roh Kudus, menjadi saksi dan berkat 
bagi sesama. Roh Kudus itu bukan 
suatu perasaan dan sekadar kuasa, 
tetapi Seorang Pribadi–Pribadi ketiga 
Tritunggal–yang membangkitkan kita 
dari kematian rohani, mengubah kita, 
dan akan membangkitkan tubuh kita 
dari kematian serta telah memberikan 
karunia-karunia menurut kehendak-
Nya.
 Di balik semua itu, kita dapat 
terus menaruh pengharapan pada 
Kristus karena Dia akan datang 
kembali secara jasmani sebagai 
Seorang Hakim yang menghakimi 
baik orang hidup maupun orang mati. 
Ia akan memberikan upah kepada 
umat-Nya yang taat dan setia, tetapi 
sebaliknya akan menghukum semua 
musuh dan mereka yang menolak 
Dia. Kita semua yang percaya akan 
menerima tubuh yang dimuliakan 

sebagai ahli waris kerajaan Allah. 
Bersama segala umat dari segala 
zaman, kita akan bersama-sama 
memuji dan memuliakan Allah di 
langit dan bumi yang baru.
 Namun ciptaan baru itu telah 
dimulai sejak kita percaya kepada 
Tuhan Yesus dan masuk ke dalam 
komunitas gereja. Oleh karena itu, 
kita semua merupakan anggota 
keluarga Allah, saudara-saudara 
seiman, dan persekutuan orang-
orang kudus. Ini menjadi identitas 
kita yang baru dan panggilan kita. 
Kita terpanggil untuk saling melayani 
di antara saudara-saudara seiman 
dan bekerja sama dengan orang non-
Kristen dalam memenuhi panggilan 
kita sebagai garam dan terang dunia. 
Kita juga harus melayani dunia yang 
masih terhilang dengan membawa 
kabar kesukaan tentang kemenangan 
Kristus yang menyelamatkan 
kepada mereka. Meskipun dalam 
melakukannya, Iblis tidak akan tinggal 
diam dan dunia dengan segala 
kenikmatan dapat menjatuhkan 
kita, tetapi kita diingatkan bahwa 
Yesus telah mengalahkan Iblis dan 
juga dunia ini. Dia akan menyertai 
dan menyempurnakan dalam 
menjalankan hidup dan panggilan kita 
sebagai imamat rajani. Demikianlah 
dengan mempelajari kisah tentang 
Allah, maka kita akan mengenal diri 
kita sendiri di hadapan Allah dan 
peran kita seharusnya di tengah-
tengah dunia ini.
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 Buku tulisan J. Oswald Sanders 
ini termasuk buku klasik. Meskipun 
demikian, apa yang dia kemukakan 
tetap berlaku sampai hari ini jikalau 
gereja masa kini ingin menemukan 
dan memiliki para pemimpin 
rohani yang sejati, berbakat dan 

berkualitas. Terlebih lagi, dunia saat 
ini semakin gelap dan menuju kepada 
kebinasaan. Alangkah baiknya kita 
meluangkan waktu untuk membaca 
buku “Kepemimpinan Rohani” karena 
prinsip-prinsipnya bukan hanya 
berlaku bagi para pemimpin rohani 
saja, tetapi juga bagi setiap jemaat 
yang berperan sebagai pemimpin 
di perusahaan, tempat kerja dan 
rumah. Apalagi buku ini disertai ayat-
ayat Alkitab, ilustrasi dan kutipan yang 
cocok dari kehidupan para pemimpin 
Kristen yang berhasil dan telah 
memberikan dampak bagi sejarah 
gereja dan dunia, seperti Rasul 
Paulus, Timotius, David Livingstone, 
Charles Spurgeon, John Wesley, F.B. 
Meyer, dan lain-lain.
 Sanders mengawali Bab 1 
dengan penegasan Paulus bahwa cita-
cita untuk menjadi seorang pemimpin 
adalah keinginan yang mulia (1Tim. 
3:1). Bagi Paulus, ini bukan merupakan 
keinginan akan jabatan, kehormatan 
atau nama baik, melainkan berfungsi 
dengan baik sebagai seorang 
penilik, yang memberikan diri kita 
untuk melayani Tuhan dan sesama 
tanpa pamrih. Allah dan manusia 
(gereja) terus mencari pemimpin-
pemimpin rohani yang berwibawa, 
rohani dan rela berkorban. Namun, 
Dia sering tidak menemukannya 

Resensi buku

55 Hikmat 2021



karena kepemimpinan itu bukan hasil 
dari bakat dan watak kepribadian 
seseorang, melainkan Tuhanlah yang 
mencari dan menghasilkan pemimpin 
rohani. Kepemimpinan sejati jelas 
merupakan anugerah dari Allah 
dan berasal dari Roh Kudus yang 
menuntun dan menghasilkannya.  
 Hal ini penting karena 
kepemimpinan berkaitan dengan 
kemampuan seseorang untuk 
memengaruhi orang lain. Ini 
merupakan campuran antara 
sifat-sifat alamiah dan rohaniah. 
Namun, seorang pemimpin rohani 
memengaruhi orang lain bukan 
dengan kekuatan kepribadiannya 
sendiri melainkan dengan kepribadian 
yang diterangi dan dikuatkan oleh 
Roh Kudus. Maka tidak ada seorang 
pun yang menjadi pemimpin rohani 
berdasarkan usaha sendiri, melainkan 
Roh Kudus yang bekerja di dalam 
dan melalui dia untuk memengaruhi 
orang lain secara rohani. Untuk itu, 
seorang pemimpin harus senantiasa 
hidup dipenuhi dan dipimpin oleh 
Roh Kudus untuk bisa menjadi 
pemimpin yang berpengaruh. Namun 
demikian, menurut Sanders, sifat-
sifat kepemimpinan alamiah juga 
penting dalam kepemimpinan rohani. 
Untuk itu, kita perlu mengetahui 
potensi kepemimpinan di dalam 
diri sendiri maupun di dalam diri 
orang lain untuk melihat kekuatan 
dan kelemahan seorang pemimpin. 
Bila ada kelemahan, maka kita 
perlu bekerja sama dengan Roh 
Kudus untuk membantu kita dalam 
menanggulangi dan memperbaikinya 
supaya kita memiliki sifat seperti 
Kristus.
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 Dalam 1 Timotius 3:2-7, Rasul 
Paulus telah menunjukkan beberapa 
persyaratan yang harus dimiliki oleh 
seorang pemimpin rohani. Ia harus 
memiliki kualifikasi sosial, yaitu tidak 
bercacat, mempunyai nama baik; 
kualifikasi moral, yaitu suami dari satu 
isteri, dapat menahan diri; kualifikasi 
mental, yaitu bijaksana, sopan, cakap 
mengajar; kualifikasi kepribadian, 
yaitu tidak boleh pemarah, suka 
memberi tumpangan, tidak serakah; 
kualifikasi rumah tangga, yaitu mampu 
mengurus rumah tangganya sendiri 
dengan baik; kualifikasi kedewasaan, 
yaitu kedewasaan rohani, bukan 
seorang yang baru bertobat. Inilah 
beberapa kualifikasi yang bukan 
hanya dikehendaki oleh gereja Tuhan, 
tetapi juga oleh dunia.
 Hal yang sama juga dilakukan 
oleh Petrus dengan memberikan 
nasihat sebagai teman penatua 
supaya mereka menggembalakan 
kawanan domba, bukan karena 
terpaksa melainkan sukarela. Mereka 
harus memimpin dan melayani 
sesuai dengan kehendak Allah, bukan 
berdasarkan pilihan dan keinginan 
sendiri. Mereka diperingati untuk 
tidak suka mengejar keuntungan, 
melainkan menjadi teladan bagi 
domba gembalaannya. Mereka harus 
hidup rendah hati dan melayani 
sebagai seorang hamba. Bila 
mereka melakukannya dengan setia, 
maka mereka akan mendapatkan 
penghiburan dan menerima mahkota 
kemuliaan saat Gembala Agung 
datang kembali.
 Selanjutnya, Sanders 
menunjukkan bahwa dalam 
mempersiapkan seseorang untuk 
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kepemimpinan, Allah selalu 
mempunyai pandangan atas bidang 
pelayanan, tujuan dan memberikan 
karunia alamiah maupun khusus 
yang sesuai bagi mereka untuk 
melaksanakan tugas kepemimpinan 
dan pelayanannya. Untuk itu, 
ada sifat-sifat umum yang harus 
diperhatikan dalam mengembangkan 
seseorang menjadi pemimpin 
rohani dan harus terus-menerus 
dikembangkan oleh pemimpin rohani 
itu sendiri. Sifat yang terutama adalah 
disiplin, karena tanpa sifat ini maka 
karunia-karunia yang lain, betapapun 
besarnya, tidak akan berkembang 
dengan sepenuh-penuhnya. Hanya 
orang yang mendisiplin dirinya yang 
akan mencapai daya yang setinggi-
tingginya dan membuka jalan menuju 
kepada taraf keberhasilan yang tinggi. 
Sifat kedua adalah visi. Seorang 
pemimpin harus selalu memandang 
ke depan dan berpandangan luas 
untuk melihat bagaimana kebijakan 
yang diusulkan mempunyai akibat 
masa kini tetapi juga masa depan. Visi 
meliputi optimisme dan pengharapan 
dan mengandung unsur keberanian. 
Sifat selanjutnya seorang pemimpin 
rohani juga harus memiliki hikmat, 
tahu bagaimana mengambil 
keputusan dengan tepat, mempunyai 
keberanian dan kerendahan hati 
yang tidak menonjolkan diri demi 
kepentingan pribadi.
 Selain itu, seorang pemimpin 
rohani juga perlu memiliki rasa humor 
karena bermanfaat bagi dirinya sendiri 
maupun pekerjaannya; marah karena 
kemarahan yang benar merupakan 
kegairahan akan kebenaran dan 
kesucian dengan kemuliaan Allah 

sebagai tujuannya; kesabaran yang 
tangguh dan dapat membangun 
persahabatan yaitu menjadi 
teman bagi sesamanya manusia; 
kebijaksanaan dan diplomasi untuk 
mempersatukan berbagai pandangan 
yang berbeda tanpa melukai 
perasaan dan tanpa kompromi; daya 
yang mengilhami untuk melayani dan 
berkorban; kemampuan melakukan 
perencanaan yang saksama dengan 
bergantung pada pimpinan Roh 
Kudus; dan cakap melaksanakan apa 
yang telah direncanakan.
 Salah satu syarat yang harus 
ada pada seorang pemimpin rohani 
ialah ia harus penuh dengan Roh. 
Sebab mengangkat seseorang 
berdasarkan pandangan sekuler 
atau materialis akan menghalangi 
berjalannya pelayanan. Kesadaran 
ini akan memberikan jaminan dan 
tanggung jawab yang besar dan juga 
kuasa rohani. Kepenuhan Roh bagi 
seorang pemimpin sangat diperlukan 
karena akan memberikan kuasa 
yang diperlukan untuk menghadapi 
peperangan rohani yang tiada habis-
habis.
 Seorang pemimpin rohani 
juga harus menyediakan sejumlah 
waktu untuk membangun hubungan 
secara pribadi dan baik dengan 
Allah dalam doa supaya mengetahui 
kehendak Allah dan mendapatkan 
pertolongan dan kuasa Roh 
sehingga dapat menggerakkan dan 
memengaruhi orang lain. Ia juga perlu 
memerhatikan dan memprioritaskan 
waktu yang ada dan menggunakannya 
secara maksimal dan bermanfaat, 
sebab kebiasaan menunda-nunda 
dapat berakibat fatal terhadap 
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kepemimpinan rohani yang efektif. Ia 
juga harus memerhatikan bacaannya. 
Selain membaca firman Tuhan, ia 
juga perlu menyediakan waktu untuk 
membaca banyak buku, baik untuk 
pertumbuhan secara rohani maupun 
akal budinya. Mengapa membaca? 
Karena membaca dapat membangun 
kerohanian; merangsang akal dan 
pemikiran dan menimbulkan gagasan-
gagasan baru; mengembangkan 
gaya dalam khotbah, pengajaran 
dan tulisannya; memperoleh 
informasi yang berharga; mempunyai 
persekutuan dengan orang-orang 
yang takut kepada Allah sepanjang 
zaman melalui tulisan-tulisan mereka. 
Seorang pemimpin hendaknya 
menyelami buku-buku yang akan 
melengkapi dia untuk meningkatkan 
pelayanan dan kepemimpinannya 
dalam Kerajaan Allah.
            Kepemimpinan yang sungguh-
sungguh dan efektif jelas dituntut 
untuk membayar harga demi 
kepentingan orang yang dipimpinnya. 
Sebab seorang pemimpin rohani 
harus bersedia mengalami kesepian, 
kelelahan, tekanan, penolakan, dan 
kebingungan serta tidak akan luput 
dari kritik. Inilah biaya yang harus 
dibayar untuk menjadi pemimpin 
rohani. Dalam menghadapi semua itu, 
seorang pemimpin rohani tetap harus 
melakukan tanggung jawabnya dalam 
melayani demi kesejahteraan orang 
lain daripada kenikmatan diri sendiri; 
melakukan disiplin terhadap jemaat 
dalam hal kemurnian iman, kehidupan 
yang saleh, moral dan sikap Kristen; 
membimbing orang lain, tetapi 
tidak boleh menurut kemauannya 
sendiri secara sewenang-wenang; 

memprakarsai usaha-usaha yang 
baru; memikul tanggung jawab dan 
melakukannya dengan rela. 
Dalam memimpin seorang pemimpin 
rohani akan menghadapi ujian, baik 
ujian menjadi pemimpin maupun 
ujian terhadap pemimpin. Ujian 
tersebut dapat membuat seorang 
pemimpin mengalami kejatuhan, 
yaitu melakukan kompromi dengan 
melepaskan sebagian prinsip demi 
tercapainya persetujuan; ambisi 
untuk memajukan diri sendiri; 
menghadapi keadaan yang mustahil, 
kegagalan, dan iri hati. Semua ujian 
itu harus disadari oleh seorang 
pemimpin rohani.
          Seorang pemimpin yang sejati 
juga harus mampu memilih orang 
yang dapat diserahi wewenang, dan 
kemudian benar-benar menyerahkan 
kepadanya untuk melakukan. Hal 
ini penting supaya menghindarkan 
seorang pemimpin dari pengalaman 
yang mengecewakan karena menaruh 
orang di tempat yang tidak cocok. 
Selain itu, kelalaian mempersiapkan 
pengganti sering menghancurkan 
banyak pelayanan yang tadinya 
berjalan baik. Salah satu batu ujian 
untuk kepemimpinan adalah kerelaan 
untuk menyerahkan tanggung 
jawab kepada pemimpin lain dan 
mempersiapkan kepemimpinan yang 
efektif setelah kita selesai.
            Penggantian dan perubahan 
kepemimpinan pasti akan terjadi 
supaya pekerjaan Tuhan dapat terus 
berjalan dan berkembang dengan 
lebih baik lagi. Namun satu hal perlu 
disadari, pada hakikatnya Allahlah 
yang menyediakan dan memilih 
orang-orang yang akan memegang 
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kedudukan kepemimpinan dalam 
Kerajaan-Nya. Penggantian seorang 
pemimpin dapat menempatkan dia 
pada proporsi yang sebenarnya 
dalam hubungannya dengan Allah. 
Penggantian kepemimpinan juga 
memberikan kesempatan untuk 
memperlihatkan kuasa Allah dan 
menyesuaikan sarana dengan 
sasaran. Oleh karena kita punya 
Pemimpin yang agung, maka 
perubahan dalam kepemimpinan 
manusia tidak perlu menggoyahkan 
atau mencemaskan hati kita.
 Dalam hal ini, seorang 
pemimpin harus memberikan 
ruang gerak yang cukup kepada 
bawahannya untuk menjalankan dan 
mengembangkan kekuatan mereka. 
Tugas melatih calon pemimpin 
merupakan perkara sukar yang sangat 

memerlukan kecakapan. Oleh karena 
itu, seorang pemimpin yang bijaksana 
tidak akan menggembar-gemborkan 
tujuan yang ada dalam pemikirannya. 
Pola latihan kepemimpinan Kristen 
masih harus tetap seperti yang 
diberikan oleh Tuhan, yaitu pola 
yang dipakai-Nya dalam melatih 
kedua belas murid-Nya. Latihan 
kepemimpinan tidak dapat dikerjakan 
memakai cara produksi besar-
besaran melainkan membutuhkan 
petunjuk-petunjuk yang sabar dan 
berhati-hati serta penuh doa dan 
bimbingan pribadi kepada tiap-
tiap orang selama waktu yang 
tidak sedikit. Selanjutnya, seorang 
pemimpin rohani harus menghindari 
bahaya-bahaya yang ada. Ia harus 
sebisa mungkin menghindari dosa 
kesombongan, mementingkan diri 
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sendiri, iri hati, mengejar popularitas, 
merasa diri selalu benar, merasa 
sangat diperlukan, terlalu girang atau 
terlalu murung.
 Akhirnya Sanders memberikan 
satu contoh tentang kepemimpinan 
Nehemia, seorang pemimpin teladan. 
Ia adalah seorang pemimpin yang 
berpengaruh dan berwibawa. 
Dari contoh teladan Nehemia, 
maka pemimpin seharusnya suka 
berdoa, menunjukkan keberanian 
menghadapi bahaya besar, 
menunjukkan perhatian sejati 
terhadap kesejahteraan bangsanya, 
suatu tinjauan masa depan yang teliti, 
punya sikap hati-hati, tegas, punya 
kemampuan memikul beban orang 
lain, sama sekali tidak memihak, 
punya realisme yang sehat, dan 
bersedia menerima tanggung jawab. 

Cara-caranya adalah membangkitkan 
semangat rekan-rekannya, 
menghargai orang dan memberi 
mereka dorongan, menghadapi 
penyebab kelemahan yang potensial 
dengan segera, dan kecewa atas 
keserakahan dan sikap yang tidak 
berbelas kasihan. Ia juga perlu cakap 
dalam berorganisasi. 
 Demikianlah buku 
“Kepemimpinan Rohani” membahas 
berbagai segi tentang kepemimpinan, 
sehingga kita yang membacanya akan 
mendapatkan masukan, bimbingan, 
dan petunjuk tentang bagaimana 
menjadi seorang pemimpin rohani 
yang sejati dan menghasilkan/
mereproduksi para pemimpin yang 
demikian juga.
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