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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Pada abad keduapuluh satu ini, gerakan Kharismatik telah menjadi donominasi 

terbesar ketiga di dalam dunia kekristenan. Penyebarannya juga semakin hari semakin 

nyata di banyak Negara, sebagaimana juga terjadi di Negara Indonesia. Gerakan 

Kharismatik masuk ke Indonesia sekitar tahun 1960-an, dan menimbulkan pengaruh 

yang sangat besar bagi kekristenan di Indonesia. 

Gerakan Kharismatik pada awalnya mendapat celaan dan serangan dari 

denominasi gereja yang lebih dulu eksis di Indonesia, hingga akhirnya berangsur-

angsur menghilang. Pengaruh yang diakibatkan penyebaran gerakan Kharismatik ini 

sangat nyata terlihat di dalam dunia kekristenan di Indonesia, baik dari segi semangat 

kerohanian, tata cara berjemaat dan juga peran wanita dan pria di dalam kebaktian. 

Semua hal ini dapat dikatakan dipengaruhi oleh gerakan Kharismatik. Sehingga 

tulisan ini akan membahas pengaruh ini bagi kekristenan di Indonesia dan memban-

dingkannya dengan Alkitab untuk menguji apakah hal ini berpengaruh positip atau 

negatip. Hal ini dilakukan agar semua orang Kristen di Indonesia bisa menilai setiap 

isu-isu di dalam kekristenan secara objektif dan secara cerdas membuat kesimpulan. 

Akhir kata, penulis berharap tulisan ini dapat memberikan berkat dan pengeta-

huan bagi setiap pembaca, dan menjadikan setiap orang Kristen semangat untuk 

memperdalam perkara-perkara rohani. Biarlah kiranya Roh Kudus menerangi hati 

setiap orang Kristen untuk mengerti tanda-tanda zaman yang terjadi di abad 

keduapuluh satu ini. Maranatha! 
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BAB II 

PENGARUH PENYEBARAN KHARISMATIK DI INDONESIA 

 

Pada abad keduapuluh satu ini, gerakan Kharismatik menjadi suatu gerakan 

yang banyak diperbincangkan di kalangan kekristenan. Gerakan Kharismatik tidak 

boleh lagi dipandang sebelah mata, sebab gerakan Kharismatik telah menjadi denomi-

nasi ketiga terbesar di dalam kekristenan. Pada tahun 1995, dari 1,9 milyar “orang 

Kristen,” 460 juta diantaranya (24%) dapat dianggap beraliran Pantekosta atau 

Kharismatik.
1
 Statistik ini menunjukkan betapa hebatnya gerakan Kharismatik 

berkembang di seluruh dunia dan juga secara khusus di Indonesia. Oleh karena itu, 

setiap orang percaya harus memberikan perhatian yang serius terhadap gerakan 

Kharismatik ini, untuk mengetahui seberapa besar ia telah mempengaruhi kekristenan, 

apakah berdampak positip atau bahkan negatip. 

 

2.1 Apa itu Kharismatik? 

Gerakan Kharismatik (sering juga disebut sebagai pembaharuan Kharismatik; 

Charismatic Renewal) dikenal juga dengan nama gerakan Pentakosta baru (Neo-

pantekostal). Karena itu, seringkali gerakan ini diidentikkan dengan gereja-gereja 

pantekosta.
2
 Kata “Kharismatik” berasal dari bahasa Yunani χάρις (charis) yang 

berarti kasih karunia.
3
 Sehingga dalam prakteknya, gerakan Kharismatik selalu 

menonjolkan praktek-praktek karunia Roh, misalnya: bahasa lidah, bernubuat, atau 

melakukan mujizat. Gerakan Kharismatik mengklaim dirinya sebagai gerakan 

                                                        
1  Vinson Synan, The Holiness-Pentacostal Tradition, ed. 2, (Grand Rapids: Eerdmans 

Publishing Company, 1997), hlm. 286-287. Dikutip oleh Dr. Steven E. Liauw, dalam bukunya 

Glossolalia (Jakarta: GITS, 2008), hlm. 3 
2  Dr. Jan S. Aritonang, Berbagai Aliran di Dalam dan di Sekitar Gereja, (Jakarta: BPK Gunung 

Mulia, 2012), hlm.196. 
3  Warren C. Trenchard, Complete Vocabulary Guide to the Greek New Testament, Revised 

Edition, (Grand Rapids: Zondervan, 1998), hlm. 130. 
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pembaharu kekristenan yang menghidupkan kembali jabatan rasul dan nabi. Dengan 

demikian, gerakan Kharismatik masih percaya pewahyuan (wahyu yang bersifat 

perkataan, sering disebut rhema), tetapi di sisi lain mengakui bahwa wahyu tertulis 

telah kanon, yaitu Alkitab satu-satunya firman Tuhan. 

Teolog Kharismatik dan Pentakosta menganggap diri mereka tidak sama, 

walaupun di dalam prakteknya mereka agak sulit dibedakan, sebab secara umum 

doktrin dan pengajaran mereka sama. Hal yang paling menonjol adalah dalam 

penekanan terhadap karunia-karunia Roh. Walaupun demikian halnya, namun di 

dalam tulisan ini penulis akan menganggap mereka sama, sebab perbedaan doktrin di 

antara kelompok Kharismatik atau Pentakosta tidak signifikan. 

  

2.2 Sejarah Masuknya Kharismatik di Indonesia 

Gerakan Kharismatik mulai masuk ke Indonesia pada bagian kedua tahun 1960-

an melalui penginjil-penginjil dari Amerika Serikat dan Eropa, tetapi pengaruhnya 

baru menonjol pada dasawarsa berikutnya. Latar belakangnya adalah kenyataan 

bahwa gereja-gereja yang kurang tanggap terhadap kebutuhan rohani warga jemaat 

yang terkait dengan  perkembangan masyarakat. Dasawarsa pertama setelah 

G30S/PKI (1965) ditandai dengan pembangunan nasional oleh pemerintah Orde Baru 

yang memberi tekanan pada pembangunan ekonomi (yang didukung dana oil boom). 

Pembangunan ini memperhadapkan suatu kejutan, khususnya di kota-kota besar, yang 

diperumit oleh control politik yang ketat dari pihak militer dan oleh ketegangan yang 

tersembunyi antar penganut agama-agama yang berbeda, khususnya antara agama 

Islam dan Kristen. Ada kebingungan dan kekosongan rohani. Orang mencari 

kepastian dan pegangan hidup, tetapi pelayanan gereja berlangsung secara statis 
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seperti sediakala: kurang penggembalaan, khotbah-khotbah hambar di dalam 

kebaktian yang tidak menyapa hati jemaat. 

Faktor-faktor yang terkait dengan kegagalan gereja-gereja ini adalah kurangnya 

jumlah (dan mutu) tenaga-tenaga pelayan gereja, dan tiadanya keterkaitan antara 

pemahaman Injil dengan masalah-masalah yang dihadapi warga gereja dalam 

masyarakat. Gerakan Kharismatik yang tampil dalam kelompok-kelompok doa 

(conventicles) mengisi kekosongan itu dengan memperhadapkan kekristenan dalam 

format iman yang bernyala-nyala, tuntutan moral yang serius, persaudaraan yang 

hangat, dan “karunia-karunia” yang nyata. Para aktivis kelompok-kelompok doa itu 

rajin mendalami Alkitab dengan menonjlkan penguasaan Alkitab (terlepas dari 

kebenaran penafsirannya), persekutuan yang hangat dengan kosakata Kristen yang 

khas, nyanyian-nyanyian yang menggugah, saling mendoakan atas persoalan pribadi, 

penonjolan kesalehan formal serta praktek “karunia-karunia Roh,” khususnya karunia 

berbahasa lidah dan penyembuhan Ilahi. 

Banyak warga jemaat, khususnya golongan menengah dan para pemuda serta 

mahasiswa di kota-kota besar terjaring ke dalam kelompok ini. Kemudian juga meluas 

ke daerah pedalaman. Di antara mereka ada yang memiliki masalah pribadi yang 

berat. Ada pula yang karena merasa tersisih dalam jemaatnya dan menemukan tempat 

baru dalam persekutuan kaum Kharismatik. 

Maraknya gerakan Kharismatik, sebagaimana lazimnya kalau ada gerakan 

sempalan dalam sejarah gereja, membuat para pemimpin gereja naik pitam. 

Kebanyakan mereka bereaksi negatip dan menuduh gerakan Kharismatik itu sebagai 

kegiatan yang menyesatkan. Sejumlah gereja yang menyatakan perang terhadap 

geralkan Kharismatik dengan menerbitkan surat-surat penggembalaan dan melarang 

para pejabat atau warganya aktif dalam kelompok-kelompok doa; bahkan ada gereja 
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yang mengucilkan warganya yang terlibat. Ada pula yang dengan bijaksana 

menyambut tantangan gerakan itu dengan berusaha melakukan pelayanan yang lebih 

intensif. Gerakan Kharismatik menjadi persoalan serius bagi gereja-gereja karena 

warga yang terjaring meninggalkan kegiatan rutin gerejanya, dan ada yang dibaptis 

ulang. Gerakan Kharismatik memang dimanfaatkan gereja tertentu untuk 

memperbanyak anggotanya dengan ‘merebut’ warga dari gereja-gereja lain, walaupun 

banyak juga warga yang enggan melepaskan diri dari keanggotaan formal di 

gerejanya. Mereka berdalih hanya memperdalam penghayatan iman dalam kelompok-

kelompok doa. 

Gerakan Kharismatik akhirnya melembaga dengan kaun Injili atau dengan 

gereja-gereja Pentakosta dan menjadi kelompok tandingan terhadap gereja-gereja 

yang umumnya beraliran oikumenis.
4
 

Gerakan Kharismatik terus berlangsung dan semakin hari pengaruhnya semakin 

kuat, yang juga berkolaborasi dengan kelompok injili dan bergabung dengan gerakan 

oikumenis. 

 

2.3 Pengaruh Penyebaran Kharismatik di Indonesia 

Setelah menyimak bagaimana sejarah gerakan Kharismatik masuk ke Indonesia, 

seperti yang telah disebutkan di atas, maka berikut ini penulis menyajikan setidaknya 

ada tiga poin besar yang dipengaruhi oleh gerakan Kharismatik, yaitu: 

 

a. Terhadap dasar iman (kanonitas Alkitab) 

Karunia-karunia Rohani adalah hal yang sangat khas di dalam gerakan 

Kharismatik, bahkan sepertinya seseorang akan merasa belum sah menjadi seorang 

                                                        
4  Z. J. Ngelow, dalam berita Oikumene no. 215, Juni 1994, hlm. 24. Dikutip oleh Dr. Jan S. 

Aritonang, dalam bukunya Berbagai Aliran di Dalam dan di Sekitar Gereja, hlm. 214-215. 
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Kharismatik jikalau tidak mengakui atau merasakan karunia-karunia yang mereka 

suarakan. Walupun mayoritas (atau bahkan semua) pengikut gerakan Kharismatik 

mempercayai bahwa Wahyu Allah secara tertulis telah selesai (kanon) setelah kitab 

Wahyu 22:21, tetapi mereka masih percaya wahyu yang berupa mimpi atau 

penglihatan masih berjalan terus. Sepintas kelihatannya hal ini tidak masalah, namun 

jika sungguh-sungguh direnungkan dengan cermat, maka akan jelas terlihat bahwa 

konsep ini bertentangan satu sama lain. 

Apabila seseorang percaya bahwa wahyu tertulis dari Allah telah selesai setelah 

kitab Wahyu 22:21 ditulis, maka seharusnya wahyu yang berupa mimpi atau 

penglihatan tidak boleh ada lagi. Rasul Paulus, di dalam suratnya kepada jemaat di 

Korintus berkata: “Kasih tidak berkesudahan; nubuat akan berakhir; bahasa roh 

akan berhenti; pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan 

nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak 

sempurna itu akan lenyap. 1 Korintus 13:8-10. Perikop ini mengajarkan bahwa 

nubuat, “bahasa roh”
5
 dan pengetahuan akan lenyap pada suatu waktu, yaitu ketika 

yang sempurna tiba. Kunci untuk memahami ayat ini adalah kapan yang “sempurna” 

tersebut akan tiba? 

Dari segi konteks, dapat diperhatikan bahwa setelah yang sempurna ini tiba, 

maka masih tinggal iman, pengharapan dan kasih (ayat 13). Dengan demikian, frasa 

yang “sempurna” tidak boleh dihubungkan kepada pribadi Yesus Kristus, sebab 

penafsiran yang demikian tidak sesuai dengan konteks ayat ini. Surat Ibrani 11:1 

berkata, “Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari 

segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi, iman tidak diperlukan lagi jika suatu hari 

                                                        
5  Bahasa roh adalah terjemahan yang kurang tepat, istilah ini berasal dari kata bahasa Yunani 

γλῶσσα yang secara literal berari “lidah,” atau dapat berarti “sebuah bahasa.” Leksikon Yunani Liddell 

Scott, s.v. γλῶσσα. Sehingga dengan definisi yang lebih tepat ini, akan menunjukkan bahwa “bahasa 

roh” adalah bahasa yang sejati, yang memiliki struktur kata yang jelas.   
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kelak Anak manusia telah datang, atau bersama-sama dengan para saleh-Nya di 

Sorga, sebab Yesus Kristus bukan lagi pribadi yang tidak kelihatan melainkan telah 

nyata di hadapan anak-anakNya. Jadi, “yang sempurna” ini haruslah sesuatu yang ada 

di dunia ini sebelum Yesus datang ke dunia. 

Penyelidikan ke hingga ke bahasa aslinya akan sangat membantu untuk 

mengungkapkan apa yang dimaksudkan oleh Paulus tentang “yang sempurna” 

tersebut. Di dalam bahasa aslinya, kata yang “sempurna” disebut τὸ τέλειον. Kata ini 

adalah kata sifat, dan dalam kalimat ini dipakai sebagai subtantif (kata benda). Kata 

ini memiliki gender netral, sehingga pantas dimengerti sebagai “benda yang teleios.” 

Jadi, jika yang sempurna tersebut adalah sebuh benda, maka tafsiran yang lebih dapat 

dipertanggung jawabkan adalah kata yang “sempurna” tersebut mengacu kepada 

Alkitab.
6
 

Jadi, dengan mengatakan bahwa nubuat, dan karunia melakukan mujizat masih 

ada sampai hari ini, maka itu berarti gerakan Kharismatik telah melakukan serangan 

terhadap dasar iman Kristen, sebab Alkitab telah menyatakan karunia-karunia tersebut 

akan berhenti setelah semua kitab di dalam Alkitab selesai ditulis. 

Pengaruh yang ditimbulkan oleh gerakan Kharismatik ini membuat banyak 

orang Kristen mempercayai mimpi, bisikan dan nubuatan-nubuatan yang mereka 

lakukan. Orang Kristen menjadi terbiasa mendengar bahkan “mengalami” perjumpaan 

dengan Tuhan, sehingga akan sangat mudah kelak untuk menerima sembarang sudara 

untuk berbakti bersama. Bahkan Antikristus dengan mujizat dhasyatnya pun kelak 

mungkin akan diakui sebagai saudara. 

Gerakan Kharismatik tentunya harus merenungkan kembali pernyataan Yesus 

Kristus yang ditulis di dalam Matius 7:21-23 ini, yang berbunyi: 

                                                        
6  Untuk mendapat penjelasan tentang topik ini, pembaca dapat membaca buku Dr. Steven E 

Liauw, Glossolalia, hlm. 193-215. 



8 

 

Bukan setiap orang yang berseru kepada-Ku: Tuhan, Tuhan! akan masuk ke dalam 
Kerajaan Sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. 

Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepada-Ku: Tuhan, Tuhan, bukankah 

kami bernubuat demi nama-Mu, dan mengusir setan demi nama-Mu, dan mengadakan 

banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah Aku akan berterus terang 

kepada mereka dan berkata: Aku tidak pernah mengenal kamu! Enyahlah dari pada-
Ku, kamu sekalian pembuat kejahatan!" 

 

Jadi, konsep Kharismatik yang mengusung perubahan dengan menghi-dupkan 

kembali suasana nabi dan rasul adalah suatu bentuk serangan terhadap Alkitab. 

Sehingga tindakan yang demikian harus diperangi secara tegas, dengan teguran yang 

lemah lembut dan penuh kesabaran. 

 

b. Terhadap tata cara berjemaat 

Bagian lainnya yang dipengaruhi oleh gerakan Kharismatik ini bagi gereja-

gereja di Indonesia adalah mengenai tata cara di dalam berjemaat. Ajaran Alkitab 

mengatakan supaya acara pertemuan jemaat harus berlangsung dengan sopan dan 

teratur (1 Korintus 14:14). Kehadiran gerakan Kharismatik di Indonesia telah 

melakukan revolusi besar-besaran di bagian ini. Hal yang menyebabkannya adalah 

gerakan Kharisatik mengadopsi musik duniawi ke dalam gereja. Lagu-lagu CCM 

marak dikumandangkan di dalam kebaktian-kebaktian Kharismati. Sebagaimana 

ragam musik yang terkandung di dalam lagu-lagu CCM adalah beraliran rock, jazz, 

pop, dll, akhirnya membangkitkan emosional jemaat yang tidak jarang membuat 

mereka untuk menangis, bangkit melompat-lompat dan sebagainya yang menjadikan 

acara berjemaat di dalam gereja tidak kondusif hingga seperti sebuah pertunjukan 

konser rock.
7
 

Kelompok gereja yang setia memakai lagu himne terkadang merasa tidak kuat 

menghadapi arus modernisasi dari gerakan kharismatik ini, sehingga tidak jarang 

terlihat gereja-gereja protestan juga terseret dalam kompromi ini. Tindakan kompromi 

                                                        
7  Pembahasan lebih lanjut tentang topik ini, pembaca dapat membaca buku dr. Andrew M. 

Liauw, Musik Duniawi dalam Gereja, (Jakarta: GITS, 2009). 
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ini diawali dari para pemuda-pemudi di dalam gereja, hingga suatu hari kelak secara 

total akan menyetujui aliran music ini. 

 

c. Terhadap peran wanita dan pria di dalam jemaat 

Dalam hal peran pria dan wanita dalam jemaat, sangat jelas dikatakan di dalam 

Alkitab bahwa wanita tidak diperkenankan untuk menjadi gembala jemaat (1 

Timotius 3:1-7), bahkan dengan lebih tegas dikatakan perempuan tidak boleh 

mengajar dan memerintah laki-laki (1 Timotius 2;12). Tentu hal ini dimaksudkan oleh 

Allah adalah di dalam pertemuan jemaat. Sebagai alasan teologi, Paulus mengatakan 

karena Adamlah yang pertama diciptakan dan perempuanlah yang tergoda dan jatuh 

ke dalam dosa (ayat 13-15). 

Namun, di dalam gerakan Kharismati, aturan ini tidak berlakua! Siapapun yang 

mendapat “Karuni Roh” pantas memimpin. Sehingga ajaran Alkitab ditentang dengan 

sangat fatal. Oleh karena gerakan Kharismatik semakin populer di Indonesia, dan 

semakin banyak wanita yang aktif dalam pelayanan gereja-gereja (baik Kharismatik 

maupun Injili dan Protestan), maka perlahan-lahan konsep ini juga akhirnya diterima. 

Jadi pengaruh yang kuat dari gerakan Kharismatik telah membuat gereja-gereja 

lain menyerah dan meninggalkan ajaran-ajaran  yang lebih benar. Gereja semakin hari 

tidak lagi semakin rohani, melainkan sudah membaur dengan dunia. Gereja 

Kharismatik telah berhasil membuat hambar “garam” dari gereja protestan yang 

dulunya masih memilihi rasa “asin,” dan sangat mungkin suatu hari kelak “garam” 

tersebut akan benar-benar hambar. 
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BAB III 

KESIMPULAN 

 

Dengan melihat fakta sejarah dan bagaimana gerakan Kharismatik semakin 

berkembang di Indonesia, maka dapat disimpulkan bahwa gerakan Kharismatik sudah 

sangat mempengaruhi kekristenan di Indonesia dalam banyak hal. Kekristenan di 

Indonesia yang dulunya dianggap “dingin” dalam aktivitas kerohanian, sekarang telah 

“dibakar” semangatnya oleh para pengikut gerakan Kharismatik. 

Selain mendobrak semangat kerohania orang Kristen di Indonesia, yang mana 

secara kasat mata terlihat baik dan rohani, ada beberapa hal buruk yang juga terjadi 

akibat masuknya gerakan Kharismatik di Indonesia, antara lain dalam aspek kanonitas 

Alkitab, tata cara berjemaat dan peran pria dan wanita di dalam kebaktian. 

Dari segi kanonitas Alkitab, gerakan Kharismatik melemahkan kanon Alkitab, 

sebab masih mengakui wahyu Allah jalan terus hingga hari ini. Pertunjukan 

spektakuler (kesembuhan) dianggap hal yang positip, padahal sebenarnya hanya tipu 

muslihat Iblis untuk membuka jalannya terhadap penerimaan si Antikristus. 

Dalam hal tatat cara berjemaat, gerakan Kharismatik memasukkan music 

duniawi ke dalam gereja, sehingga terkadang antara gereja dan bioskop hampir tidak 

bisa dibedakan. Kebaktian berjemaat menjadi kurang teratur oleh karena pengaruh 

musik ini yang menuntut gerakan-gerakan sensual dan brutal. 

Bagian ketiga adalah tentang peran wanita dalam berjemaat. Wanita 

diperbolehkan menjadi pengajar (gembala), yang sangat bertentangan dengan Alkitab 

(1 Timotius 3:1-7). Hingga akhirnya gereja-gereja Protestan dan Injili ikut 

terpengaruh. 
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