
1 

 Dr. Cornelis Adolf Alyona, M.Th 
 Jalan Dr. Kayadoe, RT/RW 002/005 
 Kelurahan Kudamati, Kecamatan Nusaniwe, Ambon 97116 – Indonesia 
 Email: cornelis.alyona@yahoo.com 

 

 

SIDI 

Suatu Hampiran Historis Teologis1 

 

Merambah Asal Kata 

Tidak sedikit warga gereja yang ingin mengetahui asal-usul kata sidi 
dikarenakan tidak dijumpai dalam Alkitab atau belum ditemukan kata lokal yang 
memberikan petunjuk ke arah itu. Justru itu ada yang mencoba berspekulasi 
dengan meminjam ide “kata berkait” dan “mirip  bunyi”, seperti tsedek yang 
berarti kebenaran atau keadilan. Berdasarkan makna kata Ibrani tersebut, 
kemudian disimpulkan bahwa “tsedek” mirip bunyi dengan “sidi”. Logika ini 
kemudian dikenakan pada anak-anak atau orang-orang yang telah lulus pendidikan 
katekisasi selama waktu tertentu dan karenanya dipandang sebagai orang benar, 
adil, dewasa, dan sejenisnya. 

Jika dirambah dari bahasa tertentu, kata sidi diterjemahkan dengan kata 
Belanda “bevestiging”. Sedangkan “bevestiging” itu sendiri sepadan dengan 
“konfirmasi”. Penelusuran ini: sidi - bevestiging - konfirmasi - menjadi menarik 
karena logika bahasa tersebut menyimpan latar belakang historis di dalamnya. 
Pasalnya, “Peneguhan Sidi” telah lazim dilakukan selama berabad -abad di 
lingkungan gereja-gereja Protestan di Indonesia yang berlatar belakang gereja di 
Belanda. Istilah itu dikaitkan erat dengan sejumlah orang yang dilantik sebagai 
anggota gereja. Menurut pandangan warga gereja, sejak pelantikan atau 
peneguhan dalam suatu ibadah jemaat, yang bersangkutan bertanggung jawab 
terhadap imannya sendiri. Maka dapat dimengerti jika mereka dibolehkan 
mengambil bagian dalam Perjamuan Kudus, juga turut serta dalam pengambilan 
keputusan, terutama pada pemilihan pelayan gereja.2 

Tidak mudah melacak asal kata “sidi” itu dalam bahasa lokal, tetapi 
seyogianya kata “sidi” itu merupakan salah satu kosa kata dalam bahasa Indonesia, 
kalau tidak dikatakan telah diindonesiakan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 
dikatakan bahwa “sidi adalah anggota yang sah dari suatu gereja”. Dengan begitu 
maka “peneguhan sidi” yang dilakukan terhadap orang-orang yang telah 
menyelesaikan pendidikan katekisasi selama waktu tertentu perlu diteguhkan 

                                                 
1 Disampaikan pada Sidang Ke-5 Klasis Pulau Ambon Timur di Gedung Gereja Elohim, Jemaat GPM 
Latta pada hari Senin, 3 April 2017. 
2 Di lingkungan gereja-gereja Indonesia yang berlatar belakang dari gereja di Jerman digunakan 
istilah “konfirmasi”. Kata ini berasal dari bahasa Latin: Confirmatio; Inggris: Confirmation, Jerman: 
Konfirmation, yang berarti “peneguhan” atau “penguatan”. 
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dalam ibadah jemaat sebagai anggota gereja dewasa.3 Hal ini telah nyata 
dituangkan secara jelas dalam liturgi Ibadah Sidi Gereja Protestan Maluku (GPM). 

Untuk gereja-gereja Indonesia yang berlatar belakang gereja di Jerman, 
digunakan “konfirmasi”. Istilah ini menunjuk pada latar belakang historis 
peneguhan sidi sebagai sakramen peneguhan atau sakramen penguatan di 
lingkungan Gereja Katolik Roma (GKR). Dapat dikatakan bahwa peneguhan sidi 
merupakan ciptaan Reformasi sejak terjadi Reformasi Teologi pada Abad 
Pertengahan untuk menggantikan sakramen konfirmasi yang kelak tidak lagi diakui 
sebagai sakramen. Justru itu, dipandang perlu secara sepintas dipaparkan 
sakramen konfirmasi itu sebelum menukik pada sidi dan peneguhan sidi yang 
menjadi fokus tulisan ini.4 

 

Konfirmasi GKR 

Konfirmasi merupakan salah satu sakramen dalam GKR yang didasarkan 
pada praktik penumpangan tangan, semisal Petrus dan Yohanes yang 
menumpangkan tangan ke atas orang-orang yang bertobat di Samaria (Kis. 8:14-
17), atau Paulus menumpangkan tangan ke atas murid-murid di Efesus (Kis. 19: 1-
7).5 

Sejarah sakramen konfirmasi ini dijumpai dalam upacara baptisan yang 
terdiri atas serentetan tindakan liturgis pada zaman gereja kuno. Tindakan liturgis 
penyelaman sebanyak tiga kali melambangkan pembersihan dari dosa, pengurapan 
dengan minyak yang dioles di dahi plus penumpangan tangan, dan seruan agar Roh 
Kudus menghinggapi orang yang baru dibaptis serta penandaan dengan tanda 
salib.6 

Upacara baptisan itu mula-mula dilayankan oleh uskup, kemudian 
diserahkan kepada imam karena, dari waktu ke waktu terjadi penambahan 
anggota gereja, di samping baptisan anak semakin biasa dilakukan oleh gereja. 
Dalam keadaan darurat, baptisan dalam arti sempit (penyelaman, pembasuhan) 
dilayankan oleh imam, atau siapa pun, tetapi pengurapan dengan Roh Kudus tetap 
menjadi hak istimewa uskup. Itu sebabnya pengurapan atau konfirmasi dijadikan 
upacara tersendiri, yang sampai pada abad ke-12 dilayankan pada kesempatan jika 
ada uskup.7 Perkembangan tersebut menyebabkan teologi memandang baptisan 
dan konfirmasi sebagai dua sakramen yang berbeda; Baptisan memberikan 

                                                 
3 Tentang Katekisasi yang dilangsungkan di Maluku beserta materinya pada kurun kurang lebih tiga 
abad lalu dapat dilihat dalam: H.E. Niemeijer dan Th. Van den End. Bronnen Betreffende Kerk en 
School in de Gouvernementen Ambon, Ternate en Banda ten Tijde van de Verenigde Oost -Indische 
Compagnie 1605-1791, Dell I-IV. Den Haag: Huygens (KNAW), 2015. 
4 Lihat: Christiaan de Jonge. Apa Itu Calvinisme? Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2015, hlm. 235-242. 
5 Lihat F.D. Wellem, Kamus Sejarah Gereja, Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 1994, hlm. 123-125. 
6 De Jonge. Op.cit., hlm. 236. 
7 Praktik ini mirip dengan yang terjadi pada jemaat-jemaat di Maluku pada masa VOC hingga Hindia 
Belanda. Sakramen baru dapat dilayankan jika ada pendeta yang melakukan tugas visitasi di 
sekolah, kemudian di jemaat. 
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pengampunan dosa, konfirmasi memberikan karunia Roh Kudus.8 

Seabad kemudian, konfirmasi dijadikan upacara gerejawi tersendiri. Usia 
orang yang dikonfirmasikan antara 7 sampai 12 tahun. Dengan demikian maka 
anak-anak harus disiapkan secara baik dan benar, karena unsur pengajaran iman 
merupakan keharusan. Itu sebabnya pada akhir Abad Pertengahan dikeluarkan 
ketentuan agar anak yang layak dikonfirmasikan wajib menghafal Doa Bapa Kami, 
Ave (Salam) Maria, dan Pengakuan Iman Rasuli.9 

Luther, salah seorang reformator, menolak konfirmasi sebagai sakramen. 
Menurutnya, baptisan menandai pengampunan dosa sekaligus pemberian Roh 
Kudus; anak-anak sebelum mengambil bagian dalam Perjamuan Kudus, diwajibkan 
agar mereka terlebih dahulu dididik dalam iman. Selanjutnya dilakukan dalam 
acara khusus yang tidak bersifat sakramen, namun khidmat. Dari gambaran sekilas 
konfirmasi GKR ini, kita menuju konfirmasi atau sidi di lingkungan Protestan.  

 

Kofirmasi [Sidi] dan Peneguhan Sidi Protestan  

Penetapan konfirmasi Protestan selalu disanding dengan nama Martin 
Bucer, dikarenakan beliau memberikan bentuk konkrit terhadap konfirmasi 
Protestan sebagaimana dicitakan Luther. Konsepnya begini. Setelah pelajaran 
agama (katekisasi) diterima, anak-anak itu dibawa masuk dalam ibadah gereja 
untuk diperkenalkan dengan cara mengui pengetahuan mereka tentang iman 
melalui sejumlah pertanyaan. Setelah “lulus”, kepada mereka ditumpangkan 
tangan disertai doa dan permohonan kepada Roh Kudus, dan diteguhkan sebagai 
anggota jemaat. Pada perayaan Perjamun Kudus yang diikuti mereka untuk 
pertama kalinya, pun turut serta orang tua dan saksi-saksi mereka ketika 
dibaptiskan. 

Ada semacam keyakinan di kalangan reformator bahwa upacara tersebut 
mengikuti contoh pada zaman gereja kuno. Pada saat orang sudah lazim 
membaptis anak, timbul kebiasaan bahwa katekisasi diberikan pada saat anak-
anak itu telah siap untuk itu, dan diakhiri dengan pemeriksaan oleh uskup dan 
pemberkatan melalui penumpangan tangan. Calvin sangat menekankan agar anak-
anak harus dididik dalam iman; makanya Calvin menciptakan suatu upacara yang 
berkaitan dengan pertama kali anak mengikuti Perjamuan Kudus.  

Dalam Institutio, diketehui bahwa upacara tersebut yang menggantikan 
konfirmasi GKR. Pengajaran agama menggunakan katekismus sebagai pedoman, 
diakhiri dengan ujian yang dilakukan oleh pendeta di depan jemaat. Melalui 
jawaban yang dikemukakan, anak (yang menurut Calvin berusia minimal 10 tahun) 

                                                 
8 De Jonge. Op.cit., hlm. 237. Perbedaan antara baptisan dan konfirmasi dijumpai dalam ajaran 
gerakan Pentakosta yang membedakan “baptisan air” dan “baptisan Roh Kudus” berdasarkan Kisah 
Para Rasul 8:12-17, 19:1-7. Namun, dalam teologi GKR, konfirmasi tidak dipahami sebagai baptisan 
kedua, pemberian Roh Kudus pun tidak mesti disertai gejala-gejala yang dianggap hakiki di gerakan 
Pentakosta, yakni karunia Roh seperti bahasa lidah. Sebaliknya bagi gerakan Pentakosta, baptisan 
Roh Kudus tidak dipahami sebagai sakramen melainkan sebagai karunia yang langsung diberikan 
oleh Allah. 
9 De Jonge. Op.cit., hlm. 237-238. 
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mengaku imannya di depan jemaat. Setelah itu diberkati dan diterima dalam 
persekutuan jemaat di sekitar meja Tuhan [Perjamuan Kudus].10 

Berbeda dengan kebiasaan di banyak gereja Protestan sekarang yang 
meneguhkan anggota sidi baru sekali setahun sebelum Jumat Agung, menurut 
Calvin, anak-anak sidi itu dapat diterima sebagai peserta Perjamuan Kudus setiap 
kali sakramen dilayankan; empat kali setahun. Calvin juga menghubungkan ujian 
dengan pemeriksaan iman orang-orang dewasa yang datang dari tempat yang lain 
dan yang ingin ikut Perjamuan Kudus di Jenewa. Pengumuman satu minggu kepada 
warga gereja sebelum Perjamuan Kudus dirayakan, dimaksudkan untuk 
memberikan kesempatan kepada anak-anak dan orang dewasa menghadap majelis 
gereja agar “diperiksa”. 

Apa yang dikerjakan Calvin di Jenewa, dikembangkan oleh gereja-gereja 
Reformasi di Belanda.11 Dalam banyak ketetapan sinode ditekankan bahwa yang 
layak mengikuti Perjamuan Kudus hanya mereka yang mengaku iman di depan 
pendeta, majelis gereja.12 Mengaku iman di depan jemaat baru terjadi setelah 
abad ke-17. Terhadap orang yang berasal dari tempat lain dan sudah beralih pada 
Reformasi, cukuplah jika iman dan kehidupan mereka diperiksa oleh majelis 
gereja. Namun, bagi yang belum pernah mengikuti Perjamuan Kudus Protestan, 
harus dididik lebih dahulu, kemudian mengaku iman. Melalui pengakuan tersebut, 
yang bersangkutan dinyatakan secara terbuka menjadi anggota gereja 
(Gereformeerd) dan menaklukkan diri pada disiplin gereja. Dengan demikian, 
peneguhan sidi barulah mendapat arti penerimaan sebagai anggota jemaat yang 
memiliki hak untuk memilih dan dipilih. Dalam perkembangan setelah organisasi 
gereja Reformasi dimantapkan, maka ditetapkan usia 18 tahun agar diterima 
menjadi anggota sidi jemaat karena dipandang dewasa dalam arti hukum. 13 

                                                 
10 Dalam Ordonnance Ecclesiastiques (Peraturan-peraturan Gerejawi Tahun 1541), pelaksanaannya 
diatur: pengajaran katekisasi wajib diikuti oleh semua anak Jenewa yang berlangsung pada setiap 
hari Minggu. 
11 Th. van den End. Enam Belas Dokumen Dasar Calvinisme. Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 2001, 
hlm. 391. Dalam Tata Gereja Belanda 1619, khusus menyangkut baptisan, dikatakan bahwa, 
“Melalui baptisan, orang dewasa dimasukkan dalam jemaat Kristen dan diterima menjadi anggota 
sidi jemaat itu. Karena itu, mereka wajib turut merayakan Perjamuan Tuhan, sebagaimana harus 
mereka janjikan pada waktu dibaptis”.  
12 Th. van den End. Enam Belas Dokumen Dasar Calvinisme. Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 2001, 
hlm. 353. Dalam Peraturan Gereja Jenewa 1561 tentang Perjamuan, dikatakan bahwa “Hendaklah 
hari Minggu menjelang Perjamuan tersebut orang mengumumkannya, supaya tidaklah maju anak -
anak yang belum melakukan sidi, dengan mengikrarkan iman sebagaimana diuraikan dalam Kitab 
Katekismus, dan untuk memperingatkan semua orang asing dan pendatang baru agar datang lebih 
dulu ke gereja untuk diberi pengajaran, kalau mereka membutuhkannya, sehingga tidak seorang 
pun dengan merayakan Perjamuan mendatangkan hukuman atas dirinya”. Sedangkan menyangkut 
“Tata Tertib yang perlu dipegang berkenan dengan anak-anak kecil” dikatakan, bahwa “Setelah 
seorang anak mendapat pelajaran secukupnya, sehingga ia tidak memerlukan katekisasi lagi, ia 
harus mengikrarkan isi pokoknya dalam acara resmi, dan dengan salah satu cara mengaku sebagai 
seorang Kristen di hadapan gereja. Untuk itu disisihkan keempat hari minggu menjelang perjamuan. 
Lihat: Ibid, hlm. 359.  
13 De Jonge. Op.cit., hlm. 240. Gereja-gereja Calvinis di Negeri Belanda dan gereja-gereja 
Indonesia yang lahir karena pekabaran Injil Belanda, berbeda dengan gereja-gereja Protestan 
lainnya. Di Jerman, umur konfirmasi adalah 14 tahun, umur anak boleh dianggap memahami dan 
menghayati imannya (di sini pengaruh Pietisme tampak, yang menyebabkan konfirmasi serta 
katekisasi persiapan selama dua tahun menjadi umum di Jerman dan ditunda usianya). 
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Tentang katakisasi, guru-guru sekolah diberikan tanggung jawab terhadap 
pengajaran iman berdasarkan katekismus. Justru itu, majelis gereja wajib 
memeriksa para calon guru sekolah, wajib menandatangani katekismus 
Heidelberg. Di kemudian hari, karena pengaruh Pietisme, katekisasi berlangsung 
sekurang-kurangnya selama dua tahun, dan tidak hanya diberikan perhatian pada 
pengetahuan iman dengan cara menghafal katekismus, tetapi terlebih 
penghayatan iman. Katekisasi baru menjadi tugas pendeta pada abad ke-19, ketika 
sekolah-sekolah negeri menjadi netral sehingga pengajaran agama tidak lagi dapat 
diawasi oleh gereja. 

 

Halakah, Haggadah, Midrash 

Pendekatan teologis mengantar kita untuk mengulas sekilas tentang 
halakah, haggadah, dan midrash. Menurut Hyam Maccoby, halakah dan haggadah 
merupakan literaturnya para rabi. Secara literer halakah berarti going atau way. 
Jadi, halakah dimaksudkan cara agar ajaran Alkitab dapat diterjemahkan dalam 
praktik (customary practice) oleh peserta didik melalui the decisions of the Oral 
Low.  

Haggadah (Aram: ‘aggadah) secara literer berarti telling. Dalam arti khusus, 
haggadah dimaksudkan berceritera tentang kisah Keluaran dari Mesir pada setiap 
Paskah (Kel. 13:8). Haggadah cenderung mengarah pada praktik halakah. Dengan 
kalimat lain, halakah merupakan materi utama untuk diajarkan di rumah sekolah 
(schoolhouse), sedangkan haggadah merupakan materi utama untuk dikhotbahkan 
atau diajarkan dalam sinagoge atau Bait Allah.14 

Midrash merupakan pernyataan dari oral Torah; halakic dan haggadic. Kerja 
rabi juga meliputi mengajarkan oral Torah yang berkaitan dengan sistematika 
penafsiran Kitab Suci dan karenanya disebut midrash. Dengan demikian, dalam 
midrash diajarkan juga halakah dan haggadah. Midrash merupakan cerita yang 
berkembang untuk maksud pendidikan, perbaikan dan kemajuan atau manfaat 
rohani (Midrash is properly a story developed for purposes of edification ).15 

 

 Jejak Midrash di Maluku 

Midrash sebagaimana diulas tidak sama dengan Sekolah Minggu yang 
dikenal sekarang, kecuali di Tiel, Nederland. Di situ baru pertama kali, dan 
mungkin satu-satunya Sekolah Minggu (Zondagschool) yang dinamakan Midrash. 
Dapat dikatakan, jejak Midrash di Maluku mengambil rupa sekolah atau 
pendidikan. Sistem pendidikan dimaksud diselenggarakan untuk penduduk negeri 
yang dibangun sejak abad ke-17 berupa sekolah-sekolah desa di negeri-negeri 
Kristen saja; sekolah tersebut diawasi dan dibiayai oleh Verenigde Oost-Indische 

                                                 
14 Hyam Maccoby. Early Rabbinic Writings; Cambridge Commentaries on Writings of the Jewish & 
Christian World 200 BC to AD 200, 3. New York: Cambridge University Press, 1988, hlm. 17-37. 
15 James Orr, John L. Nuelsen, Edgar Y. Mullins (ed.). The International Standard Bible 
Encyclopaedia. Grand Rapids: W.M.B. Eerdmans Publishing Co, 1976, hlm. 2050.  
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Compagnie (VOC). Walau sistem kurikulumnya mencakup membaca, menulis, 
berhitung, dan menyanyi, namun tekanan utama diletakkan pada pelajaran Agama 
Kristen. Sistem pendidikan ini berlangsung hingga abad ke-19.16 

Midrash di Maluku memiliki peraturan sendiri. Peraturan Midrash yang 
disusun pada tanggal 13 Juli 1826 terdiri atas 29 ayat. Sedangkan “Pengatoran 
pada Midras, Malayuw di Pulaw Ambon dan Sakalijen Dairah, jang Ada 
Dibawahnja”, dibuat pada 28 Desember 1855, sudah leb ih luas; berisi 13 Pasal dan 
37 ayat. Jadi, midrash sebagai sekolah dengan sistem pendidikan dan 
kurikulumnya, sebagaimana tampak pada table di bawah ini. 

 

Lijst der Kerk en Schoolboeken17 

 A B C D E F G H I J K L 

Hatalay - - - - - - 1 - 2 - - - 

Nakoe - 1 - 1 - - 6 - 11 - 1 - 

Kilang - - - 1 - - 6 - 3 - - - 

Hoekoerila 1 - - 1 - - - - 2 - 2 - 

Ema - - - - - - 2 - 4 2 2 1 

Leahary - 1 - - - - - 2 - 2 1 - 

Roetong 1 - - - - - 2 - 5 - 1 - 

Hoetoemoery - 1 - - 1 - 1 - 6 3 2 3 

Waay - - 1 1 - - 4 4 7 7 1 - 

Tial 1 - - - - - - - - 1 1 - 

Soely - - - - - - 4 1 1 4 - - 

Pas Baguala 1 - - 1 - 2 6 2 4 8 4 3 

Hative - - - - - - 2 - - 2 - - 

Tezamen 4 3 1 5 1 2 34 9 45 29 15 7 
 

A Predikboeken complete B Incompleet 
C Bijbels complete D Incompleet 
E N. Testament complete F Incompleet 
G d’5 boeken Mozes complete H Incompleet 
I Psalmboeken complete J Incompleet 
K Vragenboeken complete L Incompleet 
 

Tabel tersebut hanya menunjukkan beberapa jemaat yang kini termasuk 
dalam Klasis Ambon Timur. Tabel tersebut memperlihatkan betapa buku ajar 
(vragenboeken) yang digunakan gereja itu tidak seluruhnya dapat digunakan. 
Masalah tidak lengkapnya buku ajar, bahasa yang sulit dimengerti, tenaga pendidik 
yang langka dan tidak profesional pada gilirannya berdampak langsung pada 
kualitas kekristenan di Maluku yang calvinistis itu. 

                                                 
16 R.Z. Leirissa, Z.J. Manusama, A.B. Lapian, Paramita R. Abdurachman (ed.). Maluku Tengah di 
Masa Lampau – Gambaran Sekilas Lewat Arsip Abad Sembilan Belas, Penerbitan Sumber-sumber 
Sejarah No. 13. Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia, 1982, hlm. 217, dst.  
17 Arsip Nasional Republk Indonesia. Archif Ambon 994, Fol. 181-189; Amboina aan ‘t Casteel 
Nieuw Victoria den [….], April 1784. H. Snetlage P. Eccles. 
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Untuk katekisasi dan sisdi, hanya terdapat 15 vragenboeken (buku tanya 
jawab, semacam katekismus), dan 7 buku katekismus yang tidak lengkap. 
Kenyataan tersebut tentu berbeda dengan jemaat-jemaat sekarang, karena telah 
memiliki buku ajar katekisasi yang cukup lengkap, kendati perlu direvisi lagi sesuai 
dengan perkembangan. Jemaat-jemaat dimaksud seperti Benteng Karang, 
Kategorial Polri Dian Kasih, Fajar Pengharapan, Galala Hatiwe Kecil, Gidion, Halong 
Anugerah, Kategorial TNI AD Rindam Kabeth Suli, Pandan Kasturi, Suli Baitrafa, 
Toisapu. 

 

Pengaruhnya di Indonesia 

Di Indonesia, gereja-gereja yang lahir dari usaha pekabaran Injil Belanda 
secara garis besar mengikuti pola gereja induk di Belanda yang calvinistis, 
khususnya di kawasan provinsi kepulauan. 

Menyangkut katekisasi dan peneguhan sidi, muncul di daerah tertentu 
kebiasaan khusus. Di Ambon, menurut Christiaan de Jonge, para calon sidi dengan 
umur orang dianggap dewasa dibalikkan; Bukan orang menjadi dewasa barulah  
menjadi anggota sidi gereja, tetapi harus disidikan agar menjadi dewasa. Kendati 
begitu, Semoga GPM yang kini telah memiliki materi atau buku ajar untuk murid 
katekisasi perlu memperhitungkan konteks zaman, kendati perlu disempurnakan 
dengan menambahkan materi pastoral dsb. 

Semoga ulasan ini dapat memberikan sedikit pengetahuan dan pencerahan 
sehingga sidi dan peneguhan sidi yang telah berlangsung selama berabad-abad 
lamanya di Maluku dapat dipahami dan disikapi secara cerdas.  

Terima kasih 

 

____________ 

. 


