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Renungan
Memulihkan Mereka yang Terluka
“Lalu, hiduplah mereka berdua dengan bahagia. Mereka
berdua saling mencintai dan mengasihi sampai akhir
hayatnya..”
Tentu happy ending    
     
White, Cinderella, Belle, dan putri-putri Disney lain
yang diharapkan oleh setiap mempelai ketika mereka
menikah. Suami yang mengasihi istrinya, istri yang
menghormati suaminya (Efesus 5 : 33). Sejak semula
pernikahan adalah seperti yang digambarkan dalam
Matius 19 : 4 – 6 :
Jawab Yesus : “Tidakkah kamu baca, bahwa Ia yang
menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka
      !"  #$ %    
laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu
dengan isterinya, sehingga keduanya itu menjadi satu
daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan
satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak
boleh diceraikan manusia.”
Inilah harapan setiap kita. Tuhan menghendaki supaya
sebuah pernikahan adalah pernikahan yang setia
sampai pada akhirnya. Pernikahan adalah bersatunya
dua pribadi, latar belakang, keluarga, dan banyak hal
yang lain. Disadari penyatuan itu tentu memerlukan
proses dalam kehidupan dua orang yang bersatu yang
seringkali tidak mudah. Persekutuan itu tidak terjadi
sekali jadi dan dalam waktu yang singkat. Oleh karena
itulah penyatuan itu tentu terjadi terus menerus dalam
semangat cinta kasih Tuhan yang menyatukan.
Namun sayangnya hal ini tidak selalu terjadi. Mengapa?
Tuhan Yesus dengan jelas menyatakan :
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Kata Yesus kepada mereka: “Karena ketegaran hatimu Musa
mengizinkan kamu menceraikan isterimu, tetapi sejak semula
tidaklah demikian. (Matius 19 : 8)
Perceraian terjadi karena satu atau dua pihak mengeraskan hati mereka. Hati mereka yang sudah membatu : tanpa
kasih dan pengampunan sebagaimana yang Tuhan ajarkan kepada kita dalam hidup
ini, termasuk juga dalam pernikahan.
Lalu, apa yang harus kita lakukan kepada mereka yang bercerai atau korban dari
perceraian (biasanya anak-anak) ? Sayangnya ada saja yang mencemooh mereka,
atau kalaupun tidak mencemooh orang mulai menjauhi dan mendiamkan mereka.
Bahkan ada saja yang menjadikannya bahan gosip.
Bagaimana sikap kita sebagai orang beriman ? Kita mesti tahu bahwa proses yang
mereka alami tentulah tidak mudah. Mereka memang gagal mempertahankan
pernikahan dan rumah tangga yang mereka bangun namun bukan berarti saatnya
orang lain mencemooh mereka. Dalam kehancuran hati yang mereka alami, baiklah
kita merangkul mereka untuk mengobati luka-luka mereka. Bukankah Paulus
mengingatkan kepada kita :
Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran,
maka kamu yang rohani, harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam
roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan
kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu! Demikianlah
kamu memenuhi hukum Kristus. (Galatia 5 : 1 – 2)
Ya. Memulihkan mereka supaya mereka mampu membangun kehidupan mereka
kembali. Menghayati hidup yang dikasihi dan mampu mengasihi sekalipun
membangun dari puing-puing yang telah hancur akibat perceraian. Sudahkah kita
menjadi sahabat bagi setiap orang, termasuk mereka?

Pendeta Agus WIjaya

Mitra GKI (SW Jateng) menerima tulisan untuk rubrik seputar pelayanan gereja ‘sharing ‘- berbagi
untuk kita’ (panjang tulisan 700 kata atau 2-3 halaman kuarto). Rubrik Karikatur (Gambar) Seputar
           
 
Kirimkan tulisan saudara ke email :
kantorgkisw_jateng@yahoo.com
atau langsung ke kantor redaksi.
! "      #
kasih menarik bagi tulisan / Rubrik Karikatur yang dimuat.
--------------------------------------------------------------------Pemuatan tulisan menjadi hak dari redaksi.
Terimakasih.
Rencana Penerbitan Mitra GKI Edisi VII (7)_Januari - April 2019 (terbitan yang akan datang)
Tema : MISI ZAMAN NOW
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Teologi konseptual
S I KA P A N G G OTA G E RE JA T E RH ADAP P E RC E RAIAN

Sebuah Tinjauan Teologi Praktis
oleh Pdt. Handi Hadiwitanto, Ph.D.
Persoalan perceraian dan pernikahan
kembali nampaknya masih menjadi
isu yang menarik perhatian banyak
orang. Beberapa waktu lalu Fakultas
Teologi Universitas Kristen Duta
Wacana (UKDW) – Yogyakarta
menyelenggarakan
rangkaian
seminar tentang isu-isu teologi
aktual, dan salah satunya adalah
tentang hasil penelitian Pusat Studi
Teologi Feminis (PSTF), di mana
pengarang terlibat, terhadap sikap
anggota gereja pada perceraian
(Hadiwitanto 2018: 103-126).1 Apa
yang terjadi adalah peminat seminar
pada isu tentang perceraian ini
jauh melebihi isu-isu lainnya.
Sebagian orang berpikir bahwa hal
itu menunjukkan masih ada banyak

kebingungan
dalam
bersikap
terhadap persoalan perceraian
dalam
keluarga
Kristen,
dan
konsekuensinya pada pernikahan
kembali.
Tetapi
pengarang
sendiri melihat bahwa minat
yang besar untuk membicarakan
kembali persoalan perceraian di
tengah kehidupan menggereja
dapat juga menunjukkan kondisi
bahwa anggota gereja tidak lagi
menganggap
segala
sesuatu
sebagai hal yang otomatis sudah
jelas. Ada kedinamisan berpikir dan
bersikap yang hendak ditunjukkan
melalui kesediaan mereka untuk
melihat kembali persoalan dan
pengalaman tentang perceraian
ini,
mendiskusikannya
kembali

serta menghasilkan sikap-sikap
religius maupun pastoral yang
semakin relevan. Karena itu dalam
tulisan singkat ini pengarang
hendak menunjukkan beberapa
butir penting berdasarkan data
hasil penelitian tentang sikap
anggota gereja pada perceraian.
Penelitian ini memang bersifat luas
dan bukan secara khusus tentang
Gereja Kristen Indonesia (GKI),
tetapi hasil penelitian ini dapat
menjadi gambaran menarik tentang
bagaimana anggota gereja bersikap.
Hasilnya kemudian akan kita
diskusikan untuk melihat bagaimana
teologi
dapat
menghasilkan
transformasi dan strategi praktis
yang relevan.

1
Penelitian dilakukan dengan survei pada tahun 2017 dengan metode  
   atas tiga kelompok anggota gereja di beberapa
kota di Pulau Jawa, yaitu gereja Protestan, gereja Roma Katolik dan Gereja Pentakostal/Kharismatik. Jumlah responden adalah 1.160 orang.
Laporan penelitian lengkap ada dalam : Asnath Niwa Natar (ed.), Perceraian dan Kehidupan Menggereja, TPK & Fakultas Teologi UKDW,
Yogyakarta, 2017.

4
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1. Apa yang terjadi, apa yang dihidupi?
Pertanyaan di atas ditujukan untuk mendapatkan jawaban terkait dengan bagaimana anggota gereja bersikap
tentang perceraian secara praktis dalam kesehariannya pada saat ini.
  


s.d.

N

Persetujuan perceraian karena masalah ekonomi

2,07

0,90

1159

Persetujuan perceraian karena masalah perselingkuhan

2,85

1,28

1160

Persetujuan perceraian karena masalah KDRT

2,79

1,08

1160

Penolakan pada perceraian dengan alasan apapun

3,63

1,18

1157

Skala 1-5: 1=sangat tidak setuju, 2=tidak setuju, 3=ragu-ragu, 4=setuju,
5=sangat setuju
Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa secara umum anggota gereja menyatakan sikap menolak perceraian dengan
alasan apapun (m 3,63).2 Sebagai anggota gereja mereka mengenal dengan baik tradisi dan ajaran gereja yang
menolak perceraian. Tetapi apa yang perlu kita lihat lebih jauh dari data dalam Tabel 1 adalah penyebaran dari
jawaban responden tersebut cukup besar (s.d. 1,18).3 Hal ini memperlihatkan bahwa anggota gereja memiliki
variasi jawaban yang tinggi. Sekalipun pada umumnya mereka menyatakan persetujuan untuk menolak perceraian
dengan alasan apapun, tetapi cukup banyak mereka yang bersikap berbeda. Gambaran tentang hal ini diperkuat
dengan melihat hasil pada variabel lain. Ketika responden ditanya persetujuan mereka tentang perceraian
jika diperhadapkan dengan beberapa persoalan yang serius dalam rumah tangga, seperti perselingkuhan dan
kekerasan dalam rumah tangga, maka mereka menunjukkan sikap ragu-ragu dengan tingkat penyebaran yang
tinggi (m 2,85; s.d. 1,28 dan m 2,79; s.d. 1,08). Pengarang melihat hal ini sebagai bentuk dari kegelisahan anggota
gereja yang mulai mengaitkan ajaran tentang perceraian dengan konteks dan pengalaman praktis hidup rumah
tangga mereka. Ajaran tidak bercerai tetap mereka pandang sebagai hal penting yang mereka setujui, tetapi di
sana sini mereka mulai mempertanyakan apakah mereka akan menutup mata pada pengalaman yang tidak benar
dalam hidup rumah tangga, seperti perselingkuhan dan kekerasan dalam rumah tangga.4
Sikap anggota gereja biasa di atas nampaknya tidak persis sama dengan sikap para pemimpin jemaat. Para
pemimpin jemaat bisa dikatakan bersikap lebih keras dan kaku dibandingkan dengan anggota gereja secara umum.
  

Persetujuan perceraian karena masalah ekonomi
Persetujuan perceraian karena masalah
perselingkuhan
Persetujuan perceraian karena masalah KDRT

Penolakan pada perceraian dengan alasan apapun



N

Anggota biasa

2,08

0,91

1008

Pimpinan jemaat

2,01

0,88

138

Anggota biasa

2,90

1,31

1009

Pimpinan jemaat

2,51

1,11

138

Anggota biasa

2,84

1,08

1009

Pimpinan jemaat

2,39

1,03

138

Anggota biasa

3,60

1,10

1007

Pimpinan jemaat

3,83

1,09

137

Skala 1-5: 1=sangat tidak setuju, 2=tidak setuju, 3=ragu-ragu, 4=setuju, 5=sangat setuju

Dalam Tabel 2 pemimpin jemaat memperlihatkan sikap menolak perceraian dengan alasan apapun yang jauh lebih
kuat (m 3,83) dibandingkan dengan anggota jemaat biasa (m 3,60). Dan ketika anggota gereja biasa cenderung ragu
ketika diperhadapkan beberapa kasus seperti perselingkuhan dan kekerasan dalam rumah tangga (m 2,90 dan m
2,84), pemimpin jemaat justru menolak perselingkuhan maupun kekerasan dalam rumah tangga sebagai

2

Skala Likert 1-5, yaitu: 1=sangat tidak setuju, 2=tidak setuju, 3=ragu-ragu, 4=setuju, 5=sangat setuju
Penyebaran jawaban responden (s.d. = standard deviation) yang baik secara stastitik diharapkan bernilai < 0,9.
4
Masalah ekonomi nampaknya tidak dipertimbangkan sebagai alasan yang dapat membenarkan perceraian dalam hidup pernikahan. Responden
menunjukkan penolakan yang amat tegas (m 2,07; s.d 0.90). Pengarang tidak akan membahas hal ini mengingat keterbatasan ruang.
3
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alasan untuk menimbang perceraian
(m 2,51 dan m 2,39). Menurut
pengarang para pemimpin jemaat
menempatkan
dirinya
sebagai
penjaga yang kuat pada ajaran tidak
bercerai. Tentu secara normatif dan
struktural hal ini menarik, karena bisa
menunjukkan kekuatan pemimpin
jemaat pada ajaran gereja. Tetapi
konsekuensinya
adalah
para
pemimpin jemaat bisa saja terjebak
pada sikap otoriter atau bahkan
fatalistis yang menutup mata pada
berbagai persoalan yang ada
dalam rumah tangga. Sikap otoriter
dan fatalistis yang pengarang
maksudkan di sini adalah ketika
ada ketidakmampuan gereja untuk
menafsirkan dan menempatkan
secara imbang dan utuh suatu aturan,
sehingga kemudian menghasilkan
sikap patuh yang sempit (legalistis).
Dalam konteks pemimpin jemaat,
sikap ini hanya fokus pada aturan
tertentu dan dapat berkembang
pada pengabaian tindakan pastoral,
baik yang bersifat pencegahan
maupun penyelesaian atas berbagai
persoalan-persoalan serius dalam
rumah tangga. Dalam konteks ini
justru keraguan anggota gereja
ketika memperhadapkan ajaran
tidak bercerai dengan masalahmasalah serius dalam rumah tangga
justru dapat menjadi modal untuk
menghindarkan diri dari sikap
keagamaan yang fatalistis.
Sampai di sini pengarang ingin
mengajak
kita
memperhatikan
kecenderungan
sikap
anggota
gereja bahwa ajaran tidak bercerai
atau persoalan perceraian dalam
keluarga Kristen harus mulai
diperhadapkan dengan pengalaman
praktis. Tekanan pada kemurnian
ajaran dan tradisi yang tidak
mempertimbangkan pengalaman
kehidupan
praktis,
apalagi
persoalan-persoalan kemanusiaan
yang
serius,
akan
sekedar
menghadirkan agama yang legalistis
bahkan fatalistis. Di sini agama dapat
membeku dalam tradisi, ajaran dan
ritual tetapi tidak lagi berinteraksi
kuat dengan kehidupan, dan berarti
tidak menghadirkan religiositas
serta spiritualitas yang sehat. Hal
ini amat relevan kita bicarakan
karena
kehidupan
beragama
sampai dengan saat ini berjalan
amat meriah dengan komunitas,

6

upacara dan ritual-ritualnya. Tetapi pertanyaannya, apakah agama terus
mengembangkan religiositas dan spiritualitas yang ramah pada kehidupan?
         
    '     *       
sekedar sebagai persoalan normatif tentang ajaran tetapi menjadi persoalan
religiositas dan spiritualitas yang ramah pada kehidupan (bandingkan
Hardjana 2005; Tacey, 2004).
2. Bukan sekedar soal perceraian tetapi apa yang menyebabkan
perceraian. Tantangan pastoral
Seperti yang sudah disinggung di atas, kehidupan beragama masyarakat
modern ternyata tidak surut. Di Indonesia, aktivitas keagamaan berjalan
dengan amat kuat, bahkan di tengah anak-anak muda (bandingkan
Hadiwitanto 2016). Tetapi tantangan yang besar adalah bagaimana
menjadikan aktivitas keagamaan ini bersumber dan bermuara pada
religiositas dan spiritualitas yang tidak memenjara manusia sekedar dalam
aturan dan dogma, melainkan menghadirkan perjumpaan manusia dengan
Allah. Apa yang Yesus katakan dalam Matius 12 : 1 - 8 dan Markus 2 : 27
adalah contoh yang dapat mendasari hal di atas. Belas kasihan dan cinta
yang dirasakan dalam kehidupan, apalagi di tengah kesulitan, adalah
kehendak Allah yang utama melebihi aturan dan ajaran apapun. Aturan dan
ajaran bukan untuk diabaikan, tetapi mereka harus dipahami bukan sebagai
Tuhan. Yesus jelas-jelas mengatakan, “hari Sabat diadakan untuk manusia
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dan bukan manusia untuk hari Sabat....”.
Ketika Yesus mengutip Hosea 6 : 6 dalam Matius 12 : 7 bahwa Allah
lebih menghendaki cinta dan belas kasihan daripada persembahan, maka
   
+   $     +Q * $XZZ[%\]^`qz + 
agama yang kuat adalah yang mampu mengajak kita untuk melihat dari
dalam dan bukan sekedar dari luar. ‘Melihat dari luar’ adalah berbicara
tentang jarak dan otoritas. Agama menempatkan diri sebagai pemegang
otoritas atas aturan dan nilai yang harus ditaati oleh pengikutnya. Karena
itu di sini agama selalu berbicara tentang kontrol pada ajaran dan aturan.
‘Melihat dari dalam’ adalah sebuah kesadaran bahwa relasi kita dengan Allah
adalah relasi cinta yang terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Allah tidak
ditemukan dalam aturan agama, apalagi dalam gedung gereja, tetapi justru
dalam pengalaman kehidupan manusia itu sendiri dalam hubungannya
dengan sesama dan ciptaan lainnya yang diwarnai oleh cinta. Aturan dan
ajaran agama seharusnya adalah muara dari relasi manusia dengan Allah
yang penuh cinta dan menghidupkan, dan bukan sebaliknya. Bagi Yesus,
agama yang terjebak sekedar menjadi aturan dan ajaran, apalagi yang
digadang-gadang sebagai ajaran yang murni, justru jangan-jangan tidak
membantu menghadirkan yang sakral dalam relasi intim manusia dengan
Allah yang menghidupkan dan penuh belas kasihan.
Nah, mari kita sekarang kembali pada topik utama mengenai perceraian
tetapi dengan perspektif bukan ‘melihat dari luar’, sekedar tentang aturan
apalagi kemurnian ajaran. Ketika Yesus berbicara dalam Matius 5:32 tentang
bercerai karena zinah dan Matius 19 : 6b tentang apa yang dipersatukan
Allah tidak boleh diceraikan, harus dibaca juga dalam terang Matius 12 : 7
di atas, di mana belas kasihan dan cinta haruslah menjadi hal utama yang
menaungi sikap dan tindakan. Orang-orang Farisi datang pada Yesus (Matius
19 : 3) dengan persoalan ajaran dan aturan (melihat dari luar), “apakah boleh
orang menceraikan istrinya”. Jika kita melihat jawaban Yesus dalam Matius
19 : 4 - 6, Yesus memindahkan persoalan ajaran dan aturan ini menjadi
pertama-tama soal relasi antara manusia dengan Allah (religiositas &
spiritualitas = ‘melihat dari dalam’). Pernikahan dan kehidupan rumah tangga
haruslah persoalan kesediaan manusia untuk dipersatukan oleh Allah yang
mengajarkan belas kasihan dan cinta dalam hidup. Ini berarti manusia
yang menikah haruslah tunduk pada cinta Allah, di mana kemanusiaan dan

Belas kasihan dan
cinta yang dirasakan
dalam kehidupan,
apalagi di tengah
kesulitan, adalah
kehendak Allah yang
utama melebihi
aturan dan ajaran
apapun.

Pdt. Handi Hadiwitanto,
Ph.D.
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kehidupan itu dihadirkan. Dalam keadaan ini maka tidak ada perceraian yang
akan dilakukan. Sebaliknya, perceraian dapat terjadi ketika manusia tidak
tunduk pada penyatuan yang Allah harapkan, di mana belas kasihan dan
cinta dalam kehidupan rumah tangga justru tidak diperjuangkan. Perzinahan
yang disebutkan dalam Matius 19 : 9 mengingatkan kita pada Hukum Tuhan
dalam Keluaran 20 : 14 dan juga hukum lainnya dalam Keluaran 20 : 12 - 17
yang hendak membantu bagaimana relasi manusia dan Allah dalam belas
kasihan serta cinta senantiasa harus diupayakan dalam hidup keseharian di
dunia.
Sampai di sini Matius 19 : 6b sebenarnya bisa dibaca tidak lagi sekedar
aturan (normatif) tetapi lebih sebagai penghayatan spiritualitas tentang
relasi manusia dengan Allah yang diwujudkan dalam relasi manusia dengan
kehidupannya di dunia. Sudah waktunya gereja dan juga para pimpinan
jemaat tidak terus berbicara tentang perceraian hanya melulu sebagai
persoalan aturan normatif, soal boleh atau tidak, yang mengabaikan
penyebab dari perceraian itu sendiri. Karena itu pertama-tama kita harus
mulai berbicara tentang semua tindakan dan sikap anggota gereja yang
justru dapat menyebabkan perceraian, yaitu hilangnya relasi manusia
dengan Allah di mana ada pengabaian pada belas kasihan dan cinta dalam
kehidupan. Matius 19 : 9 memang berbicara tentang contoh zinah, tetapi kita
dapat menafsirkannya secara lebih luas, bahwa perzinahan, perselingkuhan,
kebohongan, kekerasan bahkan lebih banyak lagi adalah contoh lain
persoalan dalam hidup rumah tangga yang mengabaikan relasi kesatuan
hidup manusia oleh Allah, kehidupan penuh cinta. Di sini tindakan pastoral
gereja harus memberikan perhatian yang serius pada setiap pengabaian
belas kasihan dan cinta bagi kehidupan itu.
Lalu bagaimana dengan pernikahan kembali? Maka jawaban atas pertanyaan
ini sejalan dengan pandangan teologis yang telah kita coba bangun di
atas. Persoalan pernikahan kembali harus juga dilihat dari kacamata
religiositas dan spiritualitas. Dasar pemikirannya adalah pernikahan kembali
(seperti juga pernikahan yang baru sekali dilakukan) harus pertama-tama
berangkat dari pertobatan dan kesadaran pada relasi manusia dengan
Allah yang diwujudkan dalam belas kasihan dan cinta untuk menghadirkan
kehidupan (bandingkan Matius 19 : 9). Pernikahan kembali tidak dilakukan
semata hanya akibat dari keinginan dan nafsu manusiawi. Karena itu di sini
tanggungjawab pastoral gereja pada anggota jemaat yang akan menikah
menjadi serius, yaitu untuk memastikan bahwa pertobatan, kesadaran dan
kerendahan hati untuk memperjuangkan cinta bagi kehidupan benar-benar
akan diwujudkan, termasuk dalam alasan dan rencana pernikahan kembali
tersebut.
3. Penutup
Pengarang hendak menutup tulisan ini dengan kembali pada persoalan
pemegang otoritas dalam gereja. Keluasan pemahaman kita terkait otoritas
menjadi amat penting, apalagi ketika kita mau melakukan transformasi
dalam cara pandang tertentu, seperti dalam hal ini soal perceraian. Dalam
Tata Gereja GKI (Tata Dasar GKI tahun 2009 pasal 9 dan 10), penatua dan
pendeta adalah anggota gereja yang dipercaya dan dipilih untuk menjadi
pemimpin dan memegang otoritas di dalam pelayanan gereja. Bagi
pengarang jika dasar utama pembicaraan adalah soal relasi (manusia dan
Allah), maka hal yang sama mewarnai persoalan otoritas. Otoritas dalam
gereja bukan sekedar soal posisi dan aturan tetapi lebih terkait pada soal
relasi dalam kehidupan, seperti Yesus yang datang ke dalam dunia yaitu
menghadirkan belas kasihan dan cinta (bandingkan Yohanes 3 : 16; Root
XZ\}% \~`qzq Q   + 
            
kita menghadapi perceraian, hanya bisa dimulai dengan religiositas dan
spiritualitas mengikuti Yesus.
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Teologi konseptual
Bolehkah Orang Kristen Bercerai ?
Oleh: Pdt. Yusak Tridarmanto 1

Pendahuluan
Bagi warga masyarakat Kristen “pada umumnya”, jawab atas pertanyaan dari judul di atas sudah dapat ditebak
dengan pasti yakni : tidak boleh, apa pun alasannya.2 Umumnya umat Kristen sangat mengenal dengan baik alasan
Alkitabiah dari sikap tersebut di atas ; alasan yang dialaskan pada kata-kata Tuhan Yesus Kristus di dalam Injil Matius
19 : 6 yang berbunyi : “Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan
Allah, tidak boleh diceraikan manusia.” Keyakinan dasar imaniah ini menggema begitu kuatnya di dalam setiap
sanubari orang percaya dan menjadi pegangan kuat untuk berjuang secara terus menerus mempertahankan
keutuhan ikatan tali pernikahan yang sedang dijalaninya. Prinsip “tidak bercerai” seperti inilah yang selanjutnya
diyakini sebagai “ketetapan Tuhan” yang tidak boleh diganggu gugat oleh siapa pun. Di satu sisi, sikap ini tentu
baik adanya, karena paling tidak sikap tersebut menunjukkan keberhasilan Gereja dalam mengimplementasikan
prinsip iman yang dipeganginya melalui proses pendidikan Kristiani. Namun di sisi lain, secara tidak langsung warga
jemaat telah ditempatkan dalam bingkai kehidupan legalistik, yang pada akhirnya bisa menjadi belenggu yang
tidak mudah untuk dipatahkan.
Sangat dimungkinkan bahwa prinsip tidak bercerai inilah yang telah mengakibatkan gereja-gereja Tuhan pada
umumnya tidak memiliki ketetapan dan aturan khusus mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan manakala
terjadi perceraian pasangan nikah. Secara ideal imaniah, tentu tak seorang percaya pun yang meragukan kebenaran
prinsip kehidupan tersebut. Konsekuensinya pun, setiap orang percaya selalu berjuang untuk benar-benar dapat
1
2

Dosen pada Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana bidang Perjanjian Baru.
Jawaban ini terbukti melalui penelitian yang telah dilakukan oleh Pusat Studi Feminis, Fakultas Teologi, Universitas Kristen Duta Wacana,
yang telah diterbitkan dalam sebuah buku berjudul: Percerian dan Hidup Menggereja (Asnath Niwa Natar (ed.); Yogyakarta: Taman Pustaka
Kristen, 2018).
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mewujudkannya
dalam
hidup
pernikahan
dengan
senantiasa
menjaga agar kehidupan nikahnya
berjalan dengan serasi dan sanggup
melintasi bahaya-bahaya perceraian
yang ada. Secara fundamental,
komitmen ini diikrarkan dalam
janji pernikahan yang diucapkan
di hadapan Tuhan dan disaksikan
oleh jemaat kudus-Nya. Esensi janji
nikah ini sama di semua denominasi
gereja, dan terpusat di dalam sebuah
janji dari mempelai laki-laki mau
pun perempuan untuk “senantiasa
mengasihi dan menolongnya serta
setia baik dalam suka mau pun
duka sampai maut memisahkan
mereka”.3
Walau pun demikian,
seiring
dengan
kompleksitas
kehidupan menikah itu sendiri, niat
dan perjuangan “kudus” untuk tetap
mempertahankan keutuhan dan
kesatuhan hidup menikah tersebut,
tidak secara otomatis berhasil bagi
setiap pasangan hidup menikah.
Fakta perceraian masih tetap
hadir di gereja-gereja Tuhan, dan
menyisakan pergumulan iman yang
tidak kunjung selesai. Karena itu
pertanyaan “bolehkah orang Kristen
bercerai, dirasa tidak sepenuhnya
tepat, karena apa pun jawabnya,
itu tidak pernah dapat meniadakan
hadirnya fakta perceraian itu sendiri.
Lagi pula hadirnya fakta perceraian
seharusnya tidak disikapi secara
legalistis dalam rumusan boleh atau
tidak, melainkan perlu lebih disikapi
secara pastoral transformatif. Wujud
konkrit dari sikap tersebut akan
diuraikan di bagian berikut ini.

Fakta Perceraian
dalam Perspektif
Pastoral Transformatif
Istilah “pastoral” berasal dari
kata “Pastor” yang berarti gembala.
Kata sifat pastoral, berkenaan
dengan
sifat-sifat
seorang
gembala baik mengenai pola
kehidupannya mau pun juga tugas
dan tanggung jawabnya. Secara

tehnis
istilah
Pastoral berarti
bertindak dan berfungsi bagaikan
seorang gembala yang sedang
menggembalakan gembalaannya.
Apabila dikenakan kepada pasangan
yang sedang bermasalah berkenaan
dengan
hidup
pernikahannya,
maka pastoral berarti bertindak
dan
berfungsi
bagaikan
seorang gembala yang sedang
menggembalakan pasangan hidup
menikah yang sedang bermasalah
tersebut. Sementara itu kata sifat
“transformatif”
berarti
bersifat
melahirkan terjadinya perubahan
ke arah yang lebih baik. Dengan
demikian pastoral transformatif
berarti tindakan menggembalakan
yang bermuara pada tercapainya
perubahan hidup yang diidamidamkan. Dalam perspektif pastoral
transformatif,
hadirnya
fakta
perceraian tidak seharusnya disikapi
dengan mengedepankan ‘disiplin
gerejawi’ yang bermuara pada
pemberlakuan ‘sangsi gerejawi’.4
Sebaliknya, fakta perceraian tersebut
perlu disikapi dengan melaksanakan
tindakan penggembalaan yang
bersifat
membebaskan
dan
memulihkan. Membebaskan artinya,
mendampingi pihak yang sedang
bermasalah keluar dari persoalan
yang
menghimpitnya
serta
menolongnya untuk menggapai
pemulihan diri secara optimal.
Di samping ketrampilan praktis
pastoral, seorang gembala yang
menjalankan fungsi penggembalaan
juga perlu memiliki pijakan-pijakan
biblis berkenaan dengan persoalan
hidup menikah pada umumnya
dan persoalan kegagalan membina
kehidupan menikah, yang berujung
pada terjadinya perceraian. Dalam
kesempatan ini, pijakan-pijakan
biblislah yang akan secara lebih
mendalam dibahas, sedangkan
persoalan ketrampilan pastoral
biarlah menjadi perhatian pihakpihak terkait. Untuk itu pertamatama perlu didalami terlebih dahulu
mengenai ucapan Tuhan Yesus di
dalam Injil Matius 19 : 6 sebagaimana
telah disebutkan di atas.

(i). Menggemakan
perdebatan mengenai
dasar-dasar terjadinya
perceraian
Jawaban Tuhan Yesus terhadap
pertanyaan
orang-orang
Farisi
yang
menekankan
perlunya
memperjuangkan
proses
menyatunya suami istri dalam ikatan
pernikahan tersebut sesungguhnya
masih menggemakan perdebatan
para pemimpin agama kala itu,
mengenai dasar-dasar yang bisa
diterima bagi terjadinya sebuah
perceraian. Persoalan utamanya
tidak terpusat pada pertanyaan
boleh atau tidaknya pasangan
nikah
bercerai,
tetapi
dasardasar yang bisa diterima menurut
kaidah-kaidah hidup beragama
manakala perceraian “harus” benarbenar terjadi. Perdebatan yang
sangat mempengaruhi kehidupan
beragama kala itu, termanifestasi
dalam dua kelompok besar yakni
kelompok mashab Hillel dan mashab
Shammai. Mashab Hillel mengambil
jalan keras walau pun tidak
sungguh-sungguh mendasar yakni
mengijinkan terjadinya perceraian
walau pun disebabkan hanya oleh
kekhilafan sang istri menumpahkan
minuman suaminya.5 Sedangkan
mashab Shammai mendasarkan diri
pada dasar yang dipandang lebih
mendasar yakni apabila istrinya
ditemukan tidak setia kepada
suaminya. Walau pun demikian,
dua pandangan yang menerima
terjadinya perceraian dengan dasardasar yang sedikit banyak berbeda
ini, masih sangat mencerminkan
pandangan
warga
masyarakat
pada umumnya yang masih sangat
mengagungkan otoritas laki-laki
selaku suami dan subordinasi
perempuan selaku istri. Dengan
kata lain ketidak adilan gender yang
masih sangat mewarnai kehidupan
warga masyarakat ketika itu, telah

3

Yusak Tridarmanto, “Menegakkan Prinsip ‘Tidak Bercerai’ Tanpa Harus Jatuh Ke Dalam ‘Legalisme Yang Beku’” di dalam Asnath Niwa Natar
(ed.), Perceraian dan Kehidupan Menggereja (Yogyakarta: Taman Pustaka Kristen, 2018) pp. 89-90.
4
Secara lebih mendalam baca Yusak Tridarmanto, “Menegakkan Prinsip ‘Tidak Bercerai’ Tanpa Harus Jatuh ke Dalam ‘Legalisme Yang Beku’:
Telaah Hasil Penelitian Dari Perspektif Hukum Gereja” dalam Asnath Niwa Natar, Perceraian dan Kehidupan Menggereja (Yogyakarta; Taman
Pustaka Kristen, 2018) PP.84-102.
5
Lihat Charles H. Talbert, Mathew: Paedeia Commentaries on the New Testament (Grand Rapids: Baker Academic, 2010) p. 232
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dijadikan
alasan
untuk
tetap
melestarikan hak prerogatif suami
menceraikan istrinya. Ketidakadilan
gender seperti ini juga tercermin
di dalam kitab pegangan hidup
beragama
sehari-hari
warga
masyarakat
Yahudi
kala
itu
sebagaimana dapat kita baca di
dalam kitab Mishnah. Di bagian
ketiga dari kitab Mishnah yang
berbicara mengenai perempuan,
khususnya di bagian M. Gittin 9 : 10
misalnya dikatakan : “..... dan biarlah
perceraian itu terjadi walau pun
hanya karena perempuan itu tidak
lagi menyenangkan pemandangan
mata (suami) nya...”.6 Sebelum ini,
di sekitar abad kedua sebelum
Masehi Jesus ben Sirach pun juga
memberikan gambaran yang sangat
negatif dan merendahkan terhadap
perempuan (Ben Sirach 25: 16-26).
Di ayat ke 16 misalnya dikatakan :
“Lebih aku suka berumah bersama
singa dan naga dari pada bersama
dengan istri yang jahat”. Begitu pula
di ayat ke 26, suami dibenarkan
menceraikan isterinya kalau ia
tidak menurut tuntunan suaminya :
“Jika ia (istri) tidak berjalan menurut
tuntunanmu (suami), pisahkanlah
ia dari tubuhmu”. Relasi gender
yang kurang adil seperti ini masih
juga dapat ditelusuri sampai
kepada tradisi Alkitab sebagaimana
tercermin di dalam kitab Ulangan 24
: 1-6.
Dalam
konteks
perdebatan
mengenai dasar-dasar diijinkan
dan tidaknya sebuah perceraian
itulah orang-orang Farisi hendak
mengetahui dan memastikan di
pihak manakah Yesus berdiri kala itu.
Jawaban Yesus bertumpu pada dasar
ideal mengenai bersatunya seorang
laki-laki dan seorang perempuan
dalam ikatan hidup berkeluarga
sebagaimana
ditegaskan
di
dalam kitab Kejadian 2 : 24. Kata
kunci yang patut mendapatkan
perhatian di sini ialah kata Ibrani
dabag $   *   + +  
berarti “lengket, tidak dapat atau
pun sulit untuk dipisahkan”; “selalu
berdekatan tanpa ada jarak yang
mengantarainya”;
“bergabung
menjadi
satu”.7
Keberadaan
hidup bersatu “tanpa ada yang

mengantarai dan selalu lengket
tanpa harus dipisahkan itu terjadi
tidak secara otomatis. Dari dasar
Alkitabiah ini ditunjukkan adanya
tindakan sadar yang dalam tradisi
masyarakat patriakhal dilakukan
oleh seorang laki-laki (Ibr. iysh) yang
“meninggalkan” (Ibr. `azab) ayahnya
dan ibunya, yang juga berarti
meninggalkan keluarganya, untuk
bersatu dengan pasangan hidupnya
di dalam kehidupan menikah.
Dari sini dapat ditarik kesimpulan
bahwa secara hakiki kemanusiaan,
terwujudnya ikatan hidup menikah
dengan segala upacaranya, pada
dirinya merupakan perkara sosial

Ketika Tuhan Yesus harus menjawab
pertanyaan “pencobaan” dari orang
Farisi, Ia mengacu kembali ke prinsip
utama ini. Proses menyatunya
suami istri, diungkapkan oleh Tuhan
Yesus dengan menggunakan istilah
Yunani  $  *  + +
juga
bermakna sama dengan
istilah Ibrani dabag. Demikian pula
tindakan sadar untuk menyatu,
diungkapkan dengan menggunakan
kata kerja , yang juga
mau menegaskan bahwa hal
“menyatunya’ suami istri itu, tidak
terjadi secara otomatis begitu
saja, melainkan benar-benar harus
diperjuangkan
dengan
penuh

kemasyarakatan di mana seseorang
berada dan menjadi anggota
komunitas masyarakatnya. Jejakjejak pernikahan sebagai perkara
sosial kemasyarakatan seperti ini
dapat dilihat misalnya dalam kisah
pernikahan Yakub di Kejadian 29;
kisah pernikahan Musa di dalam
Keluaran 2; Yohanes 2 tentang
perjamuan kawin di Kana dan
bentuk-bentuk pernikahan lainnya di
dalam Alkitab. Walau pun demikian,
selaras dengan hakekat keberadaan
manusia sebagai makhluk yang
sadar akan hadirnya “kuasa surgawi”,
maka mereka pun membawa
perkara kemanusiaan mereka itu,
dalam hal ini soal pernikahan, masuk
pula ke dalam relasi dengan kuasa
surgawi tersebut. Di sinilah maka
perkawinan mendapatkan makna
religiusnya.
Prinsip utama menyatunya seorang
lelaki dengan seorang perempuan
ke dalam ikatan tali pernikahan
tanpa harus berpisah ini masih tetap
mewarnai dunia Perjanjian Baru.

kesadaran. Hakekat keberadaan
‘menyatunya’
suami
istri
ini
selanjutnya di dalam kitab Kejadian
2 : 24 ditegaskan dalam satu
ungkapan “keduanya menjadi ‘satu
daging’” (basar `echad) dan di dalam
Injil Matius 19 : 5, “keduanya itu
menjadi ‘satu daging’” (sarka  ).
Walau pun demikian, Tuhan Yesus,
menurut Injil Matius, masih merasa
perlu memberikan penegasan yang
lebih kuat lagi dengan membuat
kesimpulan yang mengikat dengan
berkata : “Demikianlah mereka
bukan lagi dua, melainkan satu”
(Matius 19 : 6). Kebenaran prinsip
menyatu ini bahkan diperkuat
melalui kata perintah: “... apa yang
telah dipersatukan Allah, tidak boleh
diceraikan manusia” (Matius 19 : 6).
Kata-kata kuncinya terletak pada
frase “yang telah dipersatukan Allah”.
Di dalam ayat ini digunakan kata
kerja Yunani dalam bentuk waktu
lampau orang ketiga tunggal, yakni
sunezeuksen $   *   + +
dapat diartikan dengan “yang di

6

Kutipan lengkap bahasa Inggrisnya berbunyi :                   
    
Perhatikan analisis dalam program Bible Works 10. Bandingkan pula dengan Yusak Tridarmanto “Perceraian dan Pernikahan Kembali: Telaah
dari Perspektif Biblis, Makalah disajikan dalam Semiloka yang diselenggarakan oleh Departemen Penelitian dan Pengembangan (DPP)
BPMSW GKI SW pada hari Senin-Selasa, 29-30 Mei 2017 di Wisma Sejahtera, Jl. Menowasari N0. 23 A Magelang, Jawa Tengah.
7
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waktu lampau memasangkan menjadi sepasang”.
Penggunaan waktu lampau ini menjadi dasar yang
kuat untuk memaknai tindakan Allah “memasangkan”
ini menunjuk ke karya-Nya menciptakan manusia
laki-laki dan perempuan (Kejadian 1 : 26) agar mereka
berpasang-pasangan. Dalam terang ini setiap laki-laki
dan perempuan yang memasuki hidup berkeluarga
dalam ikatan tali pernikahan, mereka telah dengan
sadar menggenapkan karya Allah di dalam tata
tertib
penciptaan.
Konsekuensinya
tindakannya
menggenapkan titah Allah di dalam Penciptaan juga
harus dijalani dengan penuh kesetiaan untuk tidak
merusakkan ikatan tali pernikahan tersebut yang
dapat berujung pada terjadinya perceraian. Karena
itulah selanjutnya muncul perintah “janganlah manusia
memisahkannya” (  
! "). Artinya
janganlah tindakan menggenapkan titah Allah untuk
hidup berpasangan itu dirusakkan oleh manusia melalui
perceraian. Dengan pemaknaan seperti ini, maka kita
akan dihindarkkan dari pemaknaan bahwa bertemunya
seorang laki-laki dan seorang perempuan, itu seutuhnya
merupakan karya Allah, sehingga apa pun yang terjadi
di dalam relasi pernikahan, pasangan menikah tersebut
tidak boleh bercerai. Sebaliknya, senada dengan apa
yang telah diuraikan sebelumnya, bertemunya seorang
lelaki dan seorang perempuan untuk pada akhirnya
masuk ke dalam ikatan tali pernikahan, benar-benar
merupakan buah karya manusia itu sendiri. Namun
selaras dengan iman percayanya, maka apa yang
telah dibuahkan oleh manusia dalam ujud perjumpaan
dengan pasangannya itu, dibawalah masuk ke dalam
relasinya dengan Tuhan, sehingga dengan demikian apa
yang telah dibuahkan oleh manusia itu juga memiliki
nilai rohaninya.
Penekanan yang begitu empatik terhadap proses
menyatunya suami istri seperti telah terurai di atas
mau mengingatkan bahwa setiap kehidupan berumah
tangga, kiranya dijalani dengan semangat dan jiwa
‘menyatu’. Ke-menyatu-an inilah yang oleh rasul Paulus
dibahasakan dengan bahasa yang saling memiliki.
Demikianlah misalnya dikatakan: “Isteri tidak berkuasa
atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya, demikian pula
suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi
isterinya” (1 Korintus 7 : 4). Ide utama yang mendasari
perkataan ini ialah hadirnya tanggung jawab saling
memiliki dan saling memberi secara setara antara
suami dan istri. Ketika seseorang memasuki ikatan
hidup berumah tangga, maka ia, suami mau pun istri,
berkewajiban untuk saling memberikan dirinya masingmasing kepada pasangannya, sehingga masing-masing
saling memiliki otorotisnya atas pasangan hidupnya.
Kemerdekaan yang semula dimiliki secara penuh
oleh seseorang, kini dengan segala kerelaan hatinya
“dikorbankan” demi seseorang yang dengannya ia
mengikatkan diri masuk ke dalam kehidupan menikah.
Konsekuensinya ialah bahwa suami mau pun istri tidak
lagi memiliki kuasa penuh/mutlak atas dirinya sendiri,
melainkan pasangannya. Dalam semangat dan jiwa

menyatu seperti ini, suami dan istri tidak seharusnya
berdomisili di tempat yang berlainan kecuali untuk
sementara waktu karena alasan tertentu dan juga
secara terbatas sifatnya, serta menjadi kesepakatan
bersama (1 Korintus 7 : 5). Dalam kitab Mishnah
disebutkan bahwa waktu berpisah untuk sementara
waktu ini menurut mashab Shammai diperbolehkan
hanya selama dua minggu sedangkan menurut mashab
Hillel diperbolehkan hanya selama satu minggu saja. 8
Dari apa yang telah terurai di atas, menjadi jelas bahwa
prinsip utama yang mendasari terwujudnya kehidupan
berumah tangga tidak lain adalah proses menyatunya
seorang laki-laki dan seorang perempuan ke dalam
relasi pernikahan yang setara dalam segala tanggung
jawab hidup berumah tangga. Setiap tindakan pastoral
menyikapi berbagai persoalan hidup berumah tangga,
bahkan yang mengarah ke kemungkinan terjadinya
perceraian sekali pun, harus senantiasa bermuara pada
terealisasinya proses “menyatu” ini secara optimal demi
terwujudnya kesejahteraan hidup menikah. Kalau pun
segala upaya memperjuangkan keutuhan bersatunya
seorang suami dan seorang istri tidak berhasil, dan
terpaksa harus bercerai, itu pun juga demi menghormati
hakekat kehidupan berumah tangga yang “menyatu”
seperti itu. Apa gunanya mempertahankan kehidupan
berumah tangga kalau sesungguhnya pasangan hidup
tersebut tidak lagi sanggup menyatakan ‘ke-menyatu-an
hidup’ dalam arti yang sedalam-dalamnya dan seluasluasnya? Hakekat pernikahan yang sesungguhnya
justru akan ternodai oleh kepura-puraan seorang suami
dan seorang istri dalam kehadiran mereka sebagai
pasangan hidup menikah yang semu belaka. Pramudya,
misalnya, menegaskan bahwa “Perceraian itu memang
jahat, tetapi mempertahankan pernikahan yang penuh
dengan persoalan, khususnya kekerasan dalam rumah
tangga, tanpa dapat diatasi, itu lebih jahat lagi”.9

“

“Isteri tidak berkuasa atas tubuhnya
“Ister
sendiri, tetapi suaminya, demikian
pula suami tidak berkuasa atas
tubuhnya sendiri, tetapi isterinya”
ya”

8
9

Mishanh Ketuboth 5.6.
Pramudya, Love Cries: Tela Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Salatiga: Sanggar Mitra Sabda, 2008) pp. 1825.
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(ii). Bukannya Tanpa Kendala; Lahirnya Perkecualian-perkecualian
tertentu
Penambahan kalimat perintah oleh Tuhan Yesus agar “apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan
manusia” mengindikasikan dan sekaligus mengingatkan pentingnya memperjuangkan terwujudnya ke-menyatuan suami istri dalam kurun waktu yang tidak terbatas. Di samping itu tambahan perintah ini juga mengindikasikan
bahwa memperjuangkan ke-menyatu-an suami istri itu bukanlah perkara yang mudah. Kendala dan rintangan
yang menimbulkan pergumulan bisa hadir di dalam kehidupan pernikahan yang, manakala tidak dikelola dengan
baik, bisa berujung pada perceraian. Perintah itu pun juga menunjukkan bahwa perceraian tetap merupakan fakta
kehidupan betapa pun telah diikat oleh perintah untuk tidak bercerai. Dalam dunia para Rabbi di masa Perjanjian
Lama, prinsip utamanya menegaskan bahwa perceraian merupakan tindakan yang dibenci Allah.10 Walau pun
demikian oleh alasan-alasan tertentu perceraian bisa terjadi dan masih dapat ditolerir.11 Bahkan dalam kasus
tertentu, perceraian menjadi sebuah “kewajiban” yang harus dilaksanakan.12 Hanya karena melanggar Hukum
Musa dan adat istiadat Yahudi misalnya seorang suami “berkewajiban menceraikan” istrinya tanpa harus membayar
uang jaminan (ketubah) sepeser pun kepadanya.13 “Kewajiban” untuk menceraikan istri karena alasan tertentu ini
pula kiranya yang telah menjadi penyebab munculnya aturan mengenai perceraian di tengah-tengah masyarakat
Yahudi sebagaimana tertulis di dalam kitab Mishnah bagian ketiga, khususnya dalam traktat Gittin.14 Data-data
tersebut menunjukkan bahwa pokok persoalan penting berkenaan dengan hidup menikah, tidak terletak pada
pertanyaan boleh atau tidak pasangan menikah bercerai, tetapi lebih pada pertanyaan mengenai dasar-dasar dan
alasan-alasan apa yang bisa ditolerir bagi terjadinya perceraian.
Memang perjalanan hidup menikah tidak pernah dapat benar-benar bebas dari berbagai macam persoalan
dan pergumulan. Dalam kaca mata modern, kisah kehidupan rumah tangga Ishak dengan kedua anak laki-lakinya
Yakub dab Esau sebagaimana dikisahkan di dalam kitab Kejadian 27, kisah pernikahan Yakub dengan Rachel di
dalam Kejadian 29, dan kisah rumah tangga Yehuda dan Tamar di dalam kitab Kejadian 38, misalnya, tentu akan
menjadi pergumulan yang serius, yang dewasa ini bisa berujung pada terjadinya perceraian. Persoalan-persoalan
hidup rumah tangga yang sering memunculkan pergumulan yang tidak sederhana seperti ini, pernah menjadi dasar
*$              z
   q15 Tidak jauh berbeda, rasul
Paulus sendiri juga mengisyaratkan bahwa dirinya bertahan untuk tidak menikah, di samping agar bisa memusatkan
diri dalam pelayanan, juga agar terhindar dari apa yang ia lukiskan sebagai “kesusahan badani” (1 Korintus 7 : 28).
Dewasa ini persoalan-persoalan hidup berumah tangga juga menjadi semakin kompleks. Semakin melemahnya
intensitas kebersamaan suami istri sebagai akibat dari tuntutan kerja di tempat masing-masing ; situasi ekonomi
yang semakin terpuruk tidak kunjung dapat terselesaikan; kekerasan rumah tangga yang disebabkan berbagai
alasan, dan lain sebagainya telah menyita pergumulan yang serius bagi penyelamatan pasangan menikah. Karena
itu hadirnya persoalan-persoalan serta pergumulan hidup berumah tangga benar-benar perlu mendapatkan
perhatian dan tidak seharusnya diabaikan begitu saja.
Walau pun secara prinsipial setiap orang percaya dapat menerima ketetapan iman tentang esensi hidup menikah
sebagai “tindakan menyatunya’ suami dan istri dalam relasi yang jujur, adil dan setara tanpa berpisah kecuali oleh
maut, namun harus disadari sepenuhnya bahwa tidak setiap pasangan benar-benar sanggup mewujudkan cita-cita
ideal tersebut. Ketidakmampuan mengelola persoalan-persoalan serta pergumulan hidup menikah karena alasan
tertentu bisa saja berujung pada terjadinya perceraian, walau pun harus dilakukan dengan banyak cucuran air mata.
Karena itu dalam mengelola persoalan-persoalan hidup menikah perlu diberi ruang-ruang khusus sebagai sebuah
perkecualian yang bisa dipakai sebagai dasar untuk ‘mentolerir” kemungkinan terjadinya perceraian. Perkecualian
utama yang sangat mewarnai masyarakat dunia Perjanjian Baru abad pertama jaman bersama (c.e.) adalah
‘perzinahan’ di pihak perempuan.16 Kaisar Agustus dengan tegas menyatakan bahwa perzinahan di pihak perempuan
merupakan ‘kejahatan publik’ yang sah, yang bisa menjadi dasar terjadinya perceraian.17 Jauh sebelum masa ini,
penulis kitab Amsal juga telah menegaskan bahwa “Siapa melakukan zinah tidak berakal budi; orang yang berbuat
demikian merusak diri” (Amsal 6 : 32). Akhirnya Tuhan Yesus sendiri juga menerima ‘perjinahan’ sebagai perkecualian
untuk terjadinya perceraian. Demikianlah, misalnya, dikatakan : “Setiap orang yang menceraikan isterinya kecuali
karena zinah (cetak miring oleh saya), ia menjadikan isterinya berzinah; dan siapa yang kawin dengan perempuan yang

10

Lihat misalnya B. Gittin, 90b. Bandingkan juga dengan Meleakhi 2: 16.
Tidak hadirnya anak misalnya, masih bisa ditolerir untuk bercerai. Lihat Philo, De Speg.Leg., 3.35.
12
Lihat penjelasan dalam David Instone Brewer, Divorce and Remarriage in the Bible: The Social and Literary Context (Grand Rapids: Eerdmans,
XZZXzq]`q
13
Lihat Mishnah Ketuboth, 7.6
14
Lihat keseluruhan traktat Gittin di dalam kitab Mishnah.
15
Lihat diskusi di dalam Abraham J. Malherbe,, Moral Exhortation, A Greco-Roman Sorcebook (Philadelphia: The Westminster Press, 1986) pp.
98-103.
16
Ketimpangan gender saat itu tidak menempatkan perzinahan di pihak laki-laki sebagai alasan untuk bercerai. Bahkan secara legal
kemasyarakatan perzinahan di pihak laki-laki dibenarklan adanya. Lihat Sarah, B. Pomeroi, Goddesses, Whore, Wives and Slaves: Women in
Classical Antiquity (New York: Schocken Books, 1975) p. 158-159
17
Pomeroi, Goddesses,p. 159.
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diceraikan, ia berbuat zinah (Matius
5 : 32; 19 : 9).18 Perkecualian lain yang
umumnya diterima masyarakat
luas sebagai dasar perceraian
ketika itu ialah ‘ketidak hadiran
anak’ dan ‘mabuk’ yang, sekali lagi,
dibebankan kepada perempuan
dan tidak kepada laki-laki.19 Bentukbentuk perkecualian seperti ini
tentu saja bisa berkembang ke
dalam bentuk-bentuk perkecualian
yang semakin variatif seiring
dengan berkembangnya persoalanpersoalan dan pergumulan hidup
menikah yang semakin kompleks.
Di era modern ini ada indikator
tingkat perceraian semakin tinggi
oleh berbagai alasan yang bisa
saja dikategorikan dalam bentuk
perkecualian-perkecualian
yang
bisa
“ditolerir”.
Di
Indonesia,
khususnya,
ditengarai
bahwa
semakin
meningkatnya
angka
perceraian ini
mengakibatkan
Indonesia menempati papan atas
dalam hal perceraian. Data Badan
Statistik
Pusat
menunjukkan
angka perceraian sebesar 347,256
pasangan; meningkat dari data
tahun
2013
sebesar
324,247
pasangan dan 344,237 tahun 2014.20
Dalam penelitian ini ditunjukkan
secara jelas bahwa walau pun
para responden masih memegang
teguh
prinsip
“tidak
bercerai
oleh alasan apa pun”, namun
mereka menyadari pula perlunya
pertimbangan-pertimbangan
khusus berkenaan dengan hadirnya
kekerasan dalam rumah tangga,
dan perselingkuhan. Terhadap dua
persoalan utama ini para responden
menunjukkan keraguan mereka
antara “boleh bercerai” dan “tetap
mempertahankannya” betapa pun
harus disertai dengan penderitaan.21
Terhadap kegamangan ini, gereja
nampak belum berbuat banyak,
seolah-olah membiarkan menjadi
perkara setiap pasangan untuk
menyelesaikannya. Memang secara

mendalam operasional, gerejagereja umumnya belum memiliki
sikap mau pun tindakan konkrit
terhadap hal ini. Namun mengingat
tanggung jawab pastoral yang tidak
seharusnya diabaikan, kegamangan
dalam soal relasi pernikahan seperti
ini perlu benar-benar mendapatkan
perhatian dan tindakan konkrit dari
gereja.
Terhadap kegamangan tersebut,
tidaklah memadai apabila tindakan
pastoral operatif gereja didasarkan
semata-mata pada pertanyaan
boleh atau tidak pasangan nikah
bercerai. Sikap dasar ini hanya akan
berujung pada sikap yang legalistis
yang beku sifatnya. Manakala
terdapat pasangan menikah yang
oleh alasan tertentu terpaksa
harus berpisah, sikap ini hanya
akan melangkah pada tindakan
memberlakukan
displin
gereja
dalam bentuk pemberian “siasat
gerejawi”
(  ).
Terhadap
pergumulan seperti ini Gereja
seharusnya tidak mengedepankan
pendekatan legalistik hukum, tetapi
lebih mengedepankan tindakan
pastoral.
Pendekatan
hukum
hendaknya menjadi langkah terakhir
setelah seluruh proses pastoral
tidak berujung pada buah yang
diharapkan.22

Perlunya Mengembangkan
Sikap “Tidak Menghakimi”
Bisa dipastikan tidak seorang
pun
memasuki
ikatan
hidup
menikah dengan pikiran di dalam
hatinya untuk suatu ketika bercerai.
Sebaliknya ketika ikatan pernikahan
itu benar-benar menjadi tindakan
sadar kedua belah pihak suami dan
istri, maka keduanya secara tulus
memasuki
kehidupan
menikah
mereka bermodalkan janji setia yang
diucapkan di hadapan Tuhan dan
jemaat-Nya. Pada saat itulah kedua

belah pihak benar-benar memasuki
kehidupan berumah tangga mereka
secara nyata, apa adanya. Pada saat
itulah pasangan nikah ini benarbenar memasuki dan menjalani
“pengenalan hidup” satu terhadap
yang lain yang sesungguhnya dan
lengkap adanya. Pengenalan diri
terhadap calon pasangan hidup
yang mereka miliki selama masa
persiapan,
barulah
merupakan
sebagian, yang pada dirinya masih
pula diselimuti oleh batasanbatasan pergaulan yang diatur
oleh masyarakat mau pun agama.
Pengenalan
seksual
misalnya,
masih dibatasi oleh batasanbatasan moral spiritual yang tidak
mengijinkan calon pasangan hidup
ini “tidur bersama”.
Akibatnya,
secara seksual calon pasangan ini
pun belum bisa dikatakan mengenal
secara lengkap dan utuh. Perilaku
dan tabiat hidup sehari-hari yang
berakar pada watak dan karakter
calon pasangan hidup juga belum
sepenuhnya nampak selama masa
pacaran, karena bagaimana pun
kedua belah pihak masih berupaya
menampilkan daya tarik-daya tarik
yang memikat, dengan sedapat
mungkin tidak menampakkan halhal yang bisa mengakibatkan calon
pasangan hidupnya tidak tertarik
lagi dan memutuskan untuk tidak
melanjutkan hubungan mereka
sampai ke jenjang pernikahan.
Kecenderungan untuk berlaku kasar
dan mudah terpancing melakukan
     
    
menyelesaikan permasalahan hidup
misalnya, bisa saja belum nampak
saat calon pasangan ini masih
berada dalam proses memadu
cinta. Ketika kehidupan berumah
tangga benar-benar dimasuki dan
dijalani, barulah hal ini muncul dan
baru disadari bahwa sang suami,
misalnya, ternyata suka main pukul
sebagai salah satu wujud dari
kekerasan dalam rumah tangga.

18

Bandingkan pula dengan beberapa ayat ini: Yohanes 8 : 3, 4, 41; Wahyu 2 : 14, 20,22.
Warga masyarakat luas ketika itu sangat menekankan pentingnya anak, khususnya laki-laki, di dalam keluarga. Anak laki-laki khususnya, dianggap menjadi pewaris dan penerus keluarga. Karena itu seorang suami tidak dipandang salah manakala harus menceraikan isterinya karena
tidak dapat memberikan keturunan. Suami pun dibenarkan pula untuk menikahi yang lain. David C. Verner, The Household of God: The Social
  +        %*  \]}zqXq  q    "*   
  q\`q
20
Hasil penelitian Pusat Studi Feminis Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana . Lihat Asnath Niwa Natar (ed)., Perceraian, pp. 1-3.
21
Asnath Niwa Natar (ed), Perceraian, pp. 35-36
22
Untuk masalah ini lihat Yusak Tridarmanto, “Menegakkan Prinsip ‘Tidak Bercerai’ Tanpa Harus Jatuh ke Dalam ‘Legalisme yang Beku’: Telaah
Hasil Penelitian dari Perspektif Hukum Gereja” dalam Asnath Niwa Natar, Perceraian dan Hidup Menggereja (Yogyakarta: Taman Pustaka
Kristen, 2018) pp. 84-102.
19
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Demikianlah maka masih banyak
hal yang semula belum nampak
dalam masa pengenalan satu
terhadap yang lain, kini menjadi
nampak secara transparan. Dengan
kata lain, “menyatunya” seorang
laki-laki dan seorang perempuan
dalam ikatan hidup menikah
baru sungguh-sungguh diawali
perjalanannya pada saat mereka
saling mengucapkan janji setia,
yang secara gerejawi dilaksanakan
dalam upacara peneguhan dan
pemberkatan pernikahan. Inilah saat
kedua mempelai memeteraikan
niat dan komitmen mereka untuk
memulai “proses belajar bersama”
guna “menyatu” dalam kehidupan
menikah.
Pada
hakekatnya
‘proses belajar’ ini tidak pernah
selesai sebelum tali pernikahan
ini diputuskan oleh maut. Ini
disebabkan karena istri dan suami,
bagaimana pun juga adalah pribadi
yang dinamis, yang setiap saat
bisa berkembang dan berubah
seiring dengan perkembangan
diri pribadinya masing-masing. Ini
mengindikasikan bahwa proses
“penyesuaian diri” senantiasa terjadi
tanpa bisa dihentikan kecuali oleh
maut.
Dari sisi kemanusiaan, kenyataan
relasi hidup menikah seperti tersebut
di atas, tentu bukanlah perkara yang
sederhana. Pengetahuan dan iman
saja seringkali belumlah cukup untuk
menjalani realita relasional tersebut.
Pengelolaan hati yang benar-benar
bisa menyikapi secara bijaksana
terhadap
segala
‘benturanbenturan’ relasional yang mungkin
terjadi di dalam relasi pernikahan,
sungguh-sungguh dibutuhkan. Ini
menyangkut proses perkembangan
kepribadian sejak dini, yang tidak
lagi diketahui secara utuh, namun
ikut menentukan terhadap proses
berelasi dalam ikatan pernikahan.
Karena itu persoalan-persoalan
hidup berumah tangga yang muncul
bukanlah semata-mata persoalan
pengetahuan dan iman belaka,
namun juga persoalan psikologis
yang tidak sederhana pula. Dalam
pengertian ini peringatan rasul
Paulus bahwa saat seseorang
memasuki relasi hidup menikah, ia
sedang memasuki area kehidupan
dengan
“kesulitan-kesulitan
badani’ (1 Korintus 7 : 28) patut
untuk dicamkan dan direnungkan.
Karenanya,
ketika
seseorang

dengan
segala
kesadarannya
memutuskan
untuk
memasuki
hidup berumah tangga, ia tidak
cukup hanya berbekalkan janji setia
yang diucapkan di saat peneguhan
dan pemberkatan nikah semata.
Ia membutuhkan juga komitmen
yang teguh untuk dengan segala
tanggung jawab yang ada, menjalani
“proses belajar” bersama demi
terwujudnya kehidupan menikah
yang harmonis. Ia pun bahkan
membutuhkan kemauan untuk
setia merawat dan memperbaharui
komitmen ini secara konsisten, agar
perjalanan hidup menikah terhindar
dari kebosanan dan kejenuhan.
Berkenaan dengan itu, persoalan
hidup berumah tangga seharusnya
dapat menjadi arena pelayanan
gereja yang tidak boleh dipandang
ringan. Sejauh ini gereja sering
terlalu sibuk dengan pelaksanaan
pelayanan-pelayanan
struktural
gerejawi, sementara bentuk-bentuk
layanan yang lebih bersifat personal
berkenaan dengan persoalan hidup
berumah tangga sering belum
mendapatkan
perhatian
yang
secukupnya. Kalau pun ada, sering

itu bersifat insidental berdasarkan
kasus-kasus tertentu yang terjadi.
Karenanya perlu dipikirkan secara
sungguh-sungguh bentuk-bentuk
pelayanan kehidupan berumah
tangga. Program-program layanan
yang memusatkan perhatian pada
‘perawatan’,
‘penyegaran’,
dan
bahkan ‘pembaharuan’ komitmen
hidup berumah tangga misalnya,
bisa
dijajagi
kemungkinan
penyelenggaraannya. Walau pun
demikian, seluruh program layanan
yang mungkin dirancang dan akan
dilaksanakan oleh gereja, hendaknya
senantiasa dilandasi oleh sikap
terbuka menyadari kompleksitas
persoalan hidup berumah tangga
itu
sendiri.
Konsekuensinya,
setiap bentuk layanan harus
membebaskan diri dari sikap yang
bernada atau pun cenderung
‘menghakimi’ pasangan nikah yang
sedang bermasalah. Sebaliknya
Gereja atau siapa pun yang terlibat
di dalam upaya menyelesaikan
persoalan-persoalan
keluarga,
hendaknya lebih mengedepankan
sikap empati yang ditandai oleh
sikap mau mendengarkan secara
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persoalan hidup
berumah tangga
seharusnya dapat
menjadi arena
pelayanan gereja yang
tidak boleh dipandang
ringan.

terbuka apa yang sedang terjadi, serta mau pula berbagi perasaan terkait
dengan persoalan-persoalan yang sedang dihadapi. Tentu seluruh perhatian
senantiasa diarahkan ke tujuan akhir menyelesaikan persoalan-persoalan
hidup berumah tangga yang ada, tanpa harus berujung ke perceraian. Walau
pun demikian, tak seorang pun dapat meramal bahwa segala daya upaya
yang dilakukan benar-benar akan berhasil. Kalau pun oleh segala daya
upaya, keutuhan hidup berumah tangga tetap tidak dapat dipertahankan,
dan harus berakhir dengan perceraian, Gereja atau siapa pun yang terlibat,
perlu mengembangkan sikap mau ‘mengerti’, dan terbuka untuk memahami
persoalannya secara adil dan fair adanya.
Selanjutnya, Gereja tidak seharusnya pula berhenti hanya sampai pada
sikap mengerti dan memahami saja. Bertolak dari sikap ini, Gereja perlu
hadir guna ambil bagian dalam meringankan beban penderitaan mereka
yang terpaksa harus bercerai. Ini pun juga perlu dituangkan dalam bentuk
layanan personal secara konkrit. Proses pengurusan perceraian, misalnya,
bisa saja tidak diketahui secara baik oleh pasangan hidup yang terpaksa
hendak bercerai. Demikian pula, setelah perceraian itu benar-benar terjadi,
Gereja pun seharusnya tidak meninggalkan pasangan cerai tersebut
seorang diri tanpa teman dan sahabat. Gereja seharusnya mampu berdiri
menjadi sahabat baik pada masa pra mau pun paska perceraian. Dengan
layanan ini, tidak berarti Gereja mendukung atau pun menyetujui terjadinya
perceraian. Gereja hanya menerima dan dapat memahami fakta perceraian
yang terpaksa harus terjadi. Bukankah prinsip melayani justru terarah
terutama kepada mereka yang lemah, yang tersingkirkan, yang tak berdaya,
yang berbeban berat dan sejenisnya? Orang-orang yang menderita karena
perceraian yang terpaksa terjadi, juga orang-orang yang dapat digolongkan
dalam golongan ini, dan karenanya patut mendapatkan perhatian serius
dalam menentukan sasaran pelayanan. Kehadiran Gereja di tengah-tengah
penderitaan akibat perceraian ini bertujuan utamanya mendampingi
pasangan cerai tersebut merajut kembali kehidupan paska perceraiannya
menuju ke “pemulihan” sepenuh dari segala luka hati yang ada.
Catatan Akhir
Dari semua yang terurai di atas, kiranya menjadi jelas bahwa pertanyaan
“bolehkah orang Kristen bercerai” tidak seharusnya dijawab secara hitam
putih, boleh atau tidak. Prinsip imaniah ‘tidak bercerai’ tentu harus tetap
menjadi spirit di dalam menjalani hidup menikah, namun prinsip utama
ini tidak seharusnya dijadikan hukum yang mati atau pun beku. Karena
itu pertanyaannya seharusnya tidak lagi “boleh atau tidak orang Kristen
bercerai”, melainkan sikap apa yang harus diambil manakala perceraian
benar-benar terjadi, setelah segala daya upaya yang dilakukan ternyata
tidak berhasil mencegahnya. Mereka yang terpaksa harus menerima fakta
perceraian, tidak seharusnya ditinggalkan sendirian. Gereja tetap harus
hadir sebagai pendamping setia guna bersama-sama dengan penderita
perceraian tersebut mengupayakan pemulihan sehingga dengan demikian
segala luka hati dan dampak negatif lainnya dapat dikelola dengan baik.

Pdt. Yusak Tridarmanto
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PSIKOLOGI

Setelah Perceraian
(Da m p ak P si ko l o gi d ar i Pe rce ra i a n d a n Pe rn i ka h a n Ke m b a li
Terhadap Suami, Istri, dan Anak)

Oleh: Liana Poedjihastuti
Ko ns elor, Trainer, Penulis

Ketika Pernikahan Berakhir
Berakhirnya sebuah pernikahan, entah karena “cerai mati”, kematian pasangan, atau “cerai hidup”, merupakan
peristiwa kehidupan yang paling membuat stres. Demikian temuan psikiater Thomas Holmes dan Richard Rahe
dalam penelitian mereka. Temuan mereka yang kita kenal dengan Holmes and Rahe Stress Scale (dengan skala
nilai 11-100) menempatkan kematian pasangan hidup di tempat teratas dengan nilai 100. Menyusul di tempat kedua
adalah perceraian (nilai 73). Bahkan perpisahan dalam pernikahan (marital separation) menempati urutan ketiga
(nilai 65).
Perceraian berdampak negatif secara luas, bukan hanya pada pelaku : suami dan istri, tetapi juga anak-anak. Bahkan
bukan pada mereka saja, juga berdampak pada keluarga besar masing-masing, teman-teman dan rekanan. Di
Indonesia, perceraian juga berdampak pada orangtua dari pasangan yang bercerai. Mereka ikut merasa malu dan
  q  *    
 

    +  %        q
Baik suami maupun istri, terlepas dari siapa yang berinisiatif untuk bercerai, keduanya mengalami reaksi emosional
yang campur aduk antara perasaan gagal, kedukaan, ketakutan, kecemasan, bingung, rasa bersalah, malu, marah,
terluka, stres, bahkan depresi. Mereka bisa merasa terisolasi dari keluarga dan teman, mengalami rasa tidak aman,
dan bertingkah laku destruktif. Meskipun, tidak dipungkiri, ada pula yang merasa lepas, lega karena terbebas dari
relasi yang tidak nyaman, tidak memuaskan, tidak membahagiakan. Meskipun demikian, tetap saja perceraian
menyebabkan kepahitan, menorehkan luka, dan bisa menyebabkan yang bersangkutan kehilangan asa dan tidak
bisa
 .
Meskipun keduanya, pihak suami maupun istri, mengalami emosi yang mirip terkait kegagalan pernikahan, namun
pihak istri atau wanita cenderung dapat menyesuaikan diri secara emosional lebih baik daripada pihak suami atau
pria. Menurut Kathleen O’Connell Corcoran, psikolog dan praktisi mediasi perceraian, perbedaan ini terjadi karena
berbagai alasan. Menurutnya wanita sepertinya dua kali lebih banyak berinisiatif untuk bercerai karena mereka lebih
mengenali problem pernikahan. Wanita yang mengambil inisiatif bercerai merasa lepas dan lega ketika pernikahan
berakhir, merasa memiliki harga diri dan ketidaktergantungan setelah perceraian. Sementara itu pria sering sangat
bergantung pada dukungan sosial dan bantuan dari yang lain ketika pernikahannya gagal.
Menurut pengacara senior, Eko Abadi Prananto yang banyak menangani kasus-kasus perceraian, di Jakarta kasus
perceraian juga lebih banyak diinisiasi oleh pihak istri atau wanita. Hal itu terjadi karena wanita-wanita tersebut
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   *      Anak kehilangan kontak seharidemikian penjelasannya melalui hari dengan salah satu orangtua,
WhatsApp.
bahkan keduanya, dalam kasus
anak yang dititipkan kepada nenek
Dampak perceraian bergantung dan kakeknya setelah orangtuanya
pada kepribadian masing-masing, bercerai. Banyak anak merasa
relasi di antara mereka, dan pada kurang dekat dengan ayah atau
seberapa serius masalah penyebab ibunya setelah perceraian. Ibu
perceraian, serta ada tidaknya sering menjadi kurang memberi
konseling atau terapi ketika sedang dukungan, kurang peduli. Disiplin
dan sesudah perceraian, juga ibu juga tidak lagi konsisten dan
keterlibatan kelompok pendukung. kurang efetif. Untuk beberapa anak
Tentu saja kehidupan spiritual yang perpisahan
orangtua
bukanlah
bersangkutan ikut berperan dalam yang paling berat, yang paling berat
merespon atau memaknai persoalan adalah ketika mereka harus pindah
yang satu ini.
sekolah, berpisah dengan temanteman, pindah rumah, apalagi jika
Kita semua memahami bahwa harus pindah ke rumah yang lebih
ketika perceraian terjadi, anak-anak kecil atau jelek, pindah ke luar kota,
yang utamanya menjadi korban. hidup dengan satu orangtua, dan
Tepat sekali pernyataan miris dari     q
Pat Conroy ini, #


went to war the only prisoners they Perceraian memang bukanlah faktor
took were the children.
satu-satunya yang menyebabkan
kenakalan anak : narkoba, seks
Perceraian
menimbulkan
stres bebas, perilaku impulsif, dan perilaku
pada semua anak tanpa kecuali. destruktif lainnya. Tetapi tidak
Tahun pertama dan kedua setelah bisa dipungkiri bahwa perceraian
perceraian merupakan masa-masa orangtua memberi kontribusi yang
yang sulit bagi anak-anak untuk besar pada timbulnya problem
beradaptasi. Mereka mengalami pada anak-anak : kenakalan anak,
stres, marah, takut, cemas, tidak
$    
 '
percaya, bingung, frustrasi, bahkan dengan teman, kesulitan membina
depresi.
relasi romantis, dan kegagalan di
bidang pekerjaan. Tidak itu saja,
Anak-anak yang lebih muda merasa perceraian orangtua juga dapat
takut jika orangtua mereka berhenti mempengaruhi kehidupan spriritual
saling mencintai satu sama lain, anak.
maka orangtua bisa juga berhenti
mencintainya. Anak-anak mungkin
Pernikahan Kembali :
merasa cemas, merasa telah
melakukan sesuatu yang salah Kesempatan Kedua?
atau berperilaku tidak baik yang
menyebabkan ayah dan ibu mereka Perceraian merupakan peristiwa
bercerai. Sementara anak remaja yang tragis dan traumatis. Bagi
cenderung marah dan menyalahkan sementara orang bahkan tidak
orangtua karena perceraian yang mampu pulih dari trauma tersebut.
terjadi.
Bagaimanapun juga terhadap situasi
seperti ini orang tetap memiliki
Tentu tiap situasi unik. Dalam dua kemungkinan : menikah lagi
kasus ekstrem ada anak-anak atau tidak. Hal itu bergantung
yang mungkin justru merasa pada beberapa faktor antara lain
nyaman, lega, stres berkurang : kepribadian yang bersangkutan,
ketika perceraian terjadi, kalau itu ada tidaknya kesempatan, dan
berarti hilangnya pertengkaran tentunya penyebab perceraian.
yang selama ini mendominasi Perselingkuhan atau pengkhianatan
kehidupan keluarga. “Tiada hari menjadi luka terbesar yang sangat
tanpa pertengkaran” bukan lagi menyakitkan bagi pasangan, lebih
menjadi slogan di rumahnya ketika dari faktor lain seperti keuangan,
perceraian terjadi.
kebiasaan pasangan, Kekerasan
Dalam Rumah Tangga (KDRT),
Perceraian menyisakan kehilangan. dan yang lainnya. Sebab sejatinya
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pernikahan adalah antara dua pihak. Ketika pihak ketiga mulai masuk,
ketika kesetiaan terkoyak, itu menghancurkan sendi pernikahan yang paling
mendasar.
Perasaan dikhianati itu tidak mudah hilang. Ketakutan untuk mencoba lagi
karena takut dikhianati lagi. Mereka yang bercerai bisa mengalami kesulitan
untuk memulai hubungan yang baru karena tidak mau terluka lagi, tidak
mau dikecewakan lagi, tidak mau dikhianati lagi, tidak mau gagal lagi.
Keputusan untuk menikah (kembali) pastilah tidak semudah ketika “single”.
Pernikahan kedua sering merupakan “satu paket”. Meskipun ada yang
berseloroh, “Pernikahan kedua lebih menguntungkan karena ibarat ‘beli
satu dapat dua atau lebih’”. Namun demikian, kita tahu bahwa kenyataannya
tidak segampang selorohan tersebut.
Penyesuaian dengan anak-anak bawaan pasangan menjadi faktor utama
yang perlu dipertimbangkan bagi pernikahan kembali. Pria dan wanita lebih
mudah beradaptasi, ibaratnya, asal ada cinta cukuplah. Tidak demikian
dengan anak-anak. Relasi ayah atau ibu sambung dengan anak-anak
bawaan pasangannya cukup rumit. Tidak heran jika ada anak-anak yang
menolak memanggil pasangan orangtua mereka dengan sebutan ayah
atau ibu, sebab bagi mereka ayah atau ibu mereka adalah yang kandung.
Maka kita mendapati keluarga-keluarga di mana anak-anak memanggil
ayah tirinya dengan sebutan om atau ibu tirinya dengan sebutan tante.
Pemaksaan sebutan ayah atau ibu hanya akan menambah luka di hati anakanak. Ada keluarga yang mengambil cara bijaksana dengan memanggil ibu
kepada ibu tirinya, sementara memanggil ibu kandungnya dengan sebutan
mama, demikian juga sebutan bapak untuk ayah tiri dan memanggil ayah
kandungnya dengan papa.
Relasi antar anak-anak bawaan masing-masing pasangan juga tidak mudah
utamanya ketika mereka harus tinggal serumah. Baik wanita maupun pria,
secara langsung atau tidak, dalam hati kecilnya yang paling dalam, diusik
oleh sebuah tanya, “Akankah pasanganku menyayangi dan peduli kepada
anak kandungku, seperti dia sayang kepadaku?” Pertanyaan itu sangat
menghantui keputusan pernikahan kembali.
Beberapa orang yang menikah kembali tergoda untuk membandingkan
pernikahannya yang pertama dengan yang kedua. Dan ketika ia mendapati
bahwa pernikahan pertama lebih baik ia menjadi sangat menyesal. Hal ini
sedikit banyak tentu berpengaruh pada pernikahannya sekarang. Kecuali
itu, cinta yang terbagi antara pasangan baru dengan anak-anak kandung
dan anak-anak sambung bisa menjadi problem potensial.
Pernikahan kembali membawa paling tidak luka, beban lama, dan anakanak. Ada yang berani mencoba ada yang tidak. Yang berani berpikir, “Inilah
kesempatan kedua, untuk menggapai kebahagiaan rumah tangga yang
sirna.” Jika dia belajar dari pengalaman yang terdahulu dan memperbaikinya,
bukan hal yang mustahil keinginan tersebut akan tercapai. Namun jika
tidak, maka ia akan jatuh pada lobang yang sama, dengan luka yang lebih
menyakitan.
Kesempatan kedua memiliki konotasi positif, namun di setiap kesempatan
kedua mengandung risiko : gagal atau berhasil. Menikah kembali? Take it or
leave it. Pilihan ada pada masing-masing.
Bagaimanapun juga mencegah selalu lebih baik. Jika keluarga sudah
memperlihatkan tanda-tanda keretakan jangan enggan mencari
pertolongan konseling keluarga atau konseling predevorce. Tetapi, jangan
mengambil keputusan tidak bercerai demi anak-anak. Sekilas alasan ini
terdengar bijaksana, tetapi sesungguhnya hal itu hanya ibarat menyimpan
api dalam sekam, bom waktu yang siap meledak kapan saja. Perbaikan
relasi suami istri itu sendiri haruslah menjadi motivasi bertahannya sebuah
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pernikahan.
Keluarga-keluarga yang mengalami perceraian perlu mendapat pendampingan, konseling individu dan konseling
keluarga. Dengan itu efek psikologis perceraian dapat diminimalkan.
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Pergumulan Iman dan
Dampak Psikologis
dalam Perceraian dan
Pernikahan
Kembali

KESAKSIAN

Pnt. Hengky Christian, MTh.

Pendahuluan
Saya tidak terlalu yakin bahwa tuturanku akan
mendatangkan berkat dan manfaat, karena
(1)
biasanya yang dituturkan itu tentang kesuksesan dan
kebahagiaan keluarga, sedangkan tutur ini adalah cerita
kegagalan sebuah keluarga; (2) tuturan ini barangkali
sangat subyektif walaupun saya berusaha seobyektif
mungkin dan komplit. Namun demikian saya berharap
dari dalam kegagalan ada juga hal-hal yang dapat
dipetik sebagai pelajaran dan hikmat, khususnya dalam
pelayanan pastoral bagi anggota jemaat gereja yang
mengalami hal serupa.

Puncak Perselisihan dan
Perpisahan
Kurang lebih 4-5 tahun saya berselisih paham dan
bertengkar sampai “jotakan” (diam-diaman = tidak ada
komunikasi sama sekali) dengan istri saya. Sekitar tahun
1996-pertengahan 2000. Kami menikah pada bulan
Agustus 1982 dan dikarunia anak laki-laki di bulan Juni
1983 kemudian anak perempuan juga di bulan Juni 1985.
Saya ditahbis sebagai pendeta jemaat GKI Blora pada
September 1983. Jadi perselisihan dan pertengkaran
serta “jotakan” berlangsung saat saya masih sebagai
pendeta jemaat GKI Blora. Saya tidak bertutur tentang
sebab-sebab dan isi perselisihan. Masalahnya berkaiatan
dengan hal-hal yang bersifat teologis, dokmatis, yaitu
hal pengajaran. Setelah MJ GKI Blora berusaha keras
untuk merekonsiliasi dan membentuk Tim Rekonsiliasi
tetapi gagal total, maka puncak dari perselisihan dan
pertengkaran kami adalah pada akhir bulan Mei 2000
istri dan anak-anak saya “minggat” (pergi tanpa pamitan)
ke Salatiga. Anak kami lelaki memang sudah sekolah di
SMA Laboratorium di Salatiga, klas 1 SMA. Sedangkan
anak kami perempuan baru saja lulus SMP Kristen di
Blora.
Oleh karena itu. Saya mengambil keputusan untuk
meletakkan jabatan pendeta, karena dua alasan yaitu
pertama saya tidak menjadi contoh/teladan dalam hidup
berkeluarga, dan kedua, saya tidak pantas meneguhkan
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dan memberkati pernikahan. Saya menulis surat hal meletakkan jabatan
kependetaan ke MJ GKI Blora dengan tembusan ke BPMK GKI Klasis
Semarang dan BPMS GKI Jawa Tengah. Kemudian saya mencari pekerjaan
dan diterima di YBKS Surakarta pada bulan Agustus 2000.

Pergumulan Iman Pasca Perpisahan dan
Perceraian
Saya mengalami kepedihan dan kesusahan yang luar biasa. Seperti “terluka
parah” atau “jatuh sampai ke jurang yang paling dalam”. Secara sosiologis,
saya malu karena ditinggal pergi tanpa pamit oleh istri dan anak-anak saya.
Jadi saya “kehilangan” istri dan anak-anak. Juga saya kehilangan pekerjaan
(walau MJ GKI Blora tetap memberi BKHP bahkan tali asih dan sebuah
sepeda motor serta uang premi pensiun sampai saya berhak mendapat
pensiun – maret 2002). Secara teologis, saya mengaku berdosa dan
selayaknya menanggung penderitaan. Saya bersalah di hadapan Tuhan.
Secara psikologis, saya ketakutan dan tertekan ke arah depresi. Saya
merasa tidak layak berjabatan pendeta, khususnya dalam pelayanan ibadah
peneguhan dan pemberkatan pernikahan. Secara gerejawi, saya merasa
berhutang karena pelayanan saya hentikan, dan saya telah merepotkan dan
membuat galau MJ GKI Blora dan anggota jemaat gereja. Saya tidak bisa
(menghindar) menghadiri Kebaktian Pentahbisan Pendeta. Saya sedih saat
diundang ke resepsi pernikahan. Secara hukum, pada bulan Maret 2001
saya menggugat cerai di PN Salatiga dengan Pengacara Pramudya, SH
(yang saat itu dia belum mendapat gelar Master maupun Doktor). Walau PN
Salatiga mengabulkan permohonan saya karena 2 alasan yaitu pisah selama
2 tahun dan berselisih paham, tetapi istri saya banding ke PT Semarang dan
kemudian Kasasi ke MA Jakarta. Baru pada bulan Januari 2007 turunlah
surat dari MA untuk penguatan keputusan PN Salatiga dan saya mengurus
surat (akte) perceraian di Kantor Pencatatan Sipil Kudus.

Pergumulan untuk Menikah Kembali.
Setelah berpisah dengan istri dan anak-anak saya, saya berpacaran dan
akan menikah tetapi lamaran kepadanya ditolak oleh orang tuanya, walau
ayahku sudah setuju dan siap melamar. Oleh karena itu, saya mengambil
keputusan untuk tidak menikah kembali dan tinggal sendirian di rumah papa
dan mama di Magelang. Di Magelang saya mendapat tunjangan biaya hidup
setiap bulan dari seorang sahabat kemudian saya diminta untuk bekerja
   di Komisi Pengadaan Bahan dan Penerbitan Buku Rancangan
Khotbah dan Bahan PA (sebelum dan di awal bernama Dian Penuntun dan
Lentera Umat). Lalu pada bulan Juli 2004-Juni 2008 saya diberi pekerjaan
sebagai pengurus eksekutif di YPKI. Sebuah Yayasan palayanan di bidang
pendidikan dari jenjang Play Group, TK, SD, SMP dan SMA Kristen milik GKI
Pajajaran Magelang. Saat saya sakit dan harus operasi amandel di RS dan
pasca operasi, ayah saya merasa kasihan kepada saya. Kalau tidak punya
pendamping hidup Hengky “piye mbesok” (bagaimana di masa-masa
mendatang). Saya bergumul, kalau Tuhan masih memberi kesempatan
kepada saya untuk menikah kembali, berilah istri yang sederhana, tidak
perlu bercita-cita tinggi-tinggi, dan mau menerima saya apa adanya.
Di SMP Kristen Indonesia dimana saya bekerja ada seorang guru bahasa
Inggris yang masih gadis berusia 45 tahun (saya berusia 49 tahun). Karakternya
persis seperti yang saya idamkan. Setelah satu tahun kami berkenalan,
berpacaran maka menikahlah kami pada tanggal 10 November 2007. Tidak
diteguhkan dan diberkati di GKI Pajajaran Magelang, tetapi dalam bidston
pernikahan di sebuah rumah makan di Magelang dan dilayani Oleh Pdt. Eka
Setiawan Tejo Kesuma. MJ GKI Pajajaran Magelang mengeluarkan Surat
Nikah Gerejawi untuk mendapatkan Akte Pernikahan di Kantor Pencatatan
Sipil Magelang.
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Mengapa Saya Jatuh Sedih dan Sakit Luar Biasa
tetapi Tidak Terpuruk dan Terperangkap di
Dalamnya?
Ketika itu, saya masih percaya diri bahwa saya punya gelar Magister Theologia
(M.Th), punya pengalaman hidup lumayan banyak di gereja lokal, klasis dan
sinode GKI Jateng, pastilah dapat pekerjaan dan masih dihargai baik oleh
orang lain, walau pernah gagal berumah tangga. Aku masih mengandalkan
kekuatan diriku sendiri. Bertahun-tahun saya kecewa. Kekuatanku sendiri
     q Q   
  
 Q+ 
   #$  
Ibrani 12 : 3 “Ingatlah selalu akan Dia, yang tekun menanggung bantahan
yang sehebat itu terhadap diri-Nya dari pihak orang-orang berdosa, supaya
jangan kamu menjadi lemah dan putus asa”
Sakitnya, sedihnya, deritanya, Tuhan Yesus Kristus jauh-jauh lebih hebat
daripadaku. Jadi saya harus

bergerak, bangkit, berdiri dan berjalan
bahkan berlari maju dalam pelayanan lagi. Nah, pada bulan Juli 2009
saya diminta untuk melayani jemaat GKI Ajibarang. Aku dengan jujur dan
tulus mohon agar MJ GKI Ajibarang mengenal dan paham latar belakang
perjalanan hidup saya dan janganlah menjadi batu sandungan dalam jemaat.
Mereka meyakini bahwa mereka dan anggota jemaat dapat menerima diri
saya dan istri. Selanjutnya sejak September 2012 sampai sekarang saya dan
istri membantu pelayanan di GKI Gatot Subroto Bakal Jemaat Bumiayu, dan
diberi dan diteguhkan dalam jabatan gerejawi : penatua.
Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia : Bagi
Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya! (Roma 11 : 36). Saya bergumul
dan percaya bahwa perjalanan hidup keluarga saya itu adalah karena ijin
(bukan kehendak) dari Tuhan, dan oleh campur tangan Tuhan, dan bagi
kemuliaan Tuhan sampai selama-lamanya.
Demikianlah pengalaman hidup saya dalam menikah dan berkeluarga
selama 19 tahun, mempunyai anak, tetapi kemudian bercerai dan 7 tahun
kemudian menikah kembali, ternyata saya pernah mengalami perasaan
merasa sangat bahagia, sangat sedih dan susah juga sempat “depresi”
bercampur baur menjadi satu (seperti gado-gado atau nasi campur/rames)
namun pada ujung-ujungnya saya merasa senang dan bahagia sampai
sekarang, karena saya mendapat istri yang baik dan dapat “pekerjaan” di
Gereja Tuhan sebagai tenaga bantuan pelayanan, pekerjaan ini seperti
pekerjaan pendeta. Namun demikian, ini bukan tuturan yang patut
diteladani. Maka kiranya share ini saya harapkan di dalamnya ada hikmat
dan berkat dari Tuhan untuk pelayanan pastoral gereja kepada umat-Nya
yang mungkin sedang menghadapi pergumulan yang mirip dengan yang
saya alami.
Bumiayu, 01 Juni 2018

Pnt. Hengky Christian, M.Th.
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KESAKSIAN
Dampak Psikologi dari Perceraian dan
Pernikahan Kembali terhadap Anak
Valerine Fennilia

Bercerai itu “mudah”
“Lebih baik berpisah daripada dipertahankan tapi tak lagi bahagia.” Demikian seorang kenalan saya mengungkapkan
alasannya untuk berpisah dari suaminya yang telah bersama membangun rumah tangga 10 tahun lamanya. Tiga
orang anak yang hadir di tengah pernikahan mereka tidak cukup mempererat hubungan rumah tangga yang ada.
Dalam benak dan perkataan teman saya, bahagia akan dapat ia rasakan ketika perpisahan itu ada di depan mata.
Tanpa mempertimbangkan perasaan anak-anak dan beban moril serta psikologis mereka di masa depannya, maka
teman saya mantap untuk bercerai.
Teman saya hanya satu dari sekian banyak pasangan yang “mudah” untuk memutuskan bercerai. Tanpa bermaksud
untuk mengecilkan pergumulan dari pasangan yang berumah tangga namun banyak kenalan saya yang memutuskan
untuk mengakhiri rumah tangganya sekalipun mereka telah dikaruniai anak. Jika dari dulu, saya sering mendengar
bahwa anak digambarkan sebagai buah cinta yang lahir dari hubungan antara suami dan istrinya, maka sang anak
akhirnya betul-betul hanya menjadi “buah” dan bukan menjadi “cinta” itu sendiri. Setidaknya pengalaman menjadi
“buah” inilah yang membentuk saya untuk bangkit dan survive sebagai seorang anak yang tumbuh dalam keluarga
yang memutuskan untuk bercerai.
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Perceraian Mengubah Corak Kehidupan
Usia saya saat itu menginjak 8 tahun ketika mama saya memutuskan
untuk bercerai dengan papa. Pertengkaran yang tidak berkesudahan,
kekerasan dalam rumah tangga dan juga hubungan jarak jauh
yang sudah berada di titik jenuh, menjadi latar belakang mengapa
perceraian itu terjadi. Sebagai anak terus terang saya tidak terkejut
sekalipun mama memutuskan bercerai dengan papa. Dari kecil
saya jarang berjumpa dengan papa sehingga saya tidak terlalu
   
  
 $        +  q
Sehari-hari saya tetap tinggal bersama dengan mama, oma, dan opa
dan kehadiran mereka saat itu membuat saya mendapatkan kasih
sayang yang cukup.
Hanya saja keadaan itu tidak berlangsung lama. Saya rasa
lingkungan pergaulan saya saat itu memiliki peran yang besar dalam
mengubah keadaan saya dari yang “biasa saja” menjadi “berbeda”.
Q

 $   
 *      $    
lakukan bersama dengan orang tua mereka, terkhusus dengan papa.
Dengan penuh semangat mereka bercerita tentang pengalamanpengalaman yang mereka temukan bersama dengan papa mereka.
Pada saat itu saya hanya terdiam dan tidak menimpali karena
saya tidak memiliki pengalaman bersama dengan papa. Karena
terlalu sering diam, maka teman-teman saya akhirnya tahu bahwa
orang tua saya sudah bercerai. Setelah mereka tahu keadaan saya,
mereka selalu berbisik-bisik ketika mereka ingin bercerita tentang
pengalaman mereka dan terus terang perbuatan mereka justru
semakin membuat saya merasa berbeda.
Untungnya saat itu saya memiliki    yang baik. Saya
memiliki oma, opa, dan mama yang berupaya untuk mengisi ruang
kasih sayang di dalam diri saya. Di saat saya mendapat berbagai
macam perlakuan yang diskriminatif, mereka selalu hadir dan
menguatkan saya. Dari kecil saya didorong untuk aktif di gereja agar
saya tetap menjadi anak yang baik dan hidup dekat dengan Tuhan.
Saya ingat perkataan oma saya yang terus saya pegang hingga
hari ini : “Perceraian itu tidak pernah mengubah kehidupan kamu.
Hidup baik atau buruk itu tetap menjadi pilihan masing-masing.
Jangan menjadi anak yang rusak dan kemudian kamu menyalahkan
perceraian.” Perkataan oma ini yang kemudian menjadi pendorong
bagi saya untuk tidak menjadi terpuruk dan terus bangkit. Perceraian
mungkin mengubah “corak” hidup tapi tidak mengubah kehidupan
itu sendiri. Kehidupan adalah sebuah pilihan oleh karena itu setiap
orang memiliki tanggung jawab terhadap kehidupannya masingmasing.

Habis Cerai Terbitlah Pernikahan (kembali)
Jika banyak orang yang berkata bahwa perceraian itu adalah akhir,
maka itu tidak sepenuhnya benar. Bagi kedua orang tua saya,
perceraian justru menjadi sebuah awal untuk memulai kehidupan
yang baru dengan pernikahan kembali. Sebagai seorang anak, titik
balik dalam kehidupan saya justru terjadi ketika kedua orang tua
saya menikah kembali dengan pasangan pilihannya masing-masing.
Karena saya tinggal dengan mama, maka saya harus menyesuaikan
diri dengan kehadiran papa tiri. Saya bingung, takut, namun juga
antusias dan penasaran seperti apa rasanya sungguh-sungguh
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punya papa dalam kehidupan saya.
Saya pernah membaca sebuah
pengalaman seorang anak yang
hidupnya justru menderita setelah
memiliki mama tiri. Saya takut kalau
saya juga akan memiliki pengalaman
yang sama dengan papa tiri.
Namun ternyata pengalaman itu
tidak pernah ada yang sama. Saya
memiliki pengalaman saya sendiri.
Bagi saya pribadi, hidup dengan
orang tua yang baru tidak semudah
membalikkan telapak tangan. Selain
papa tiri saya, saya sendiri juga
harus melalui berbagai macam
penyesuaian untuk masuk ke dalam
relasi yang baru ini. Saya sempat
menarik jarak pada awalnya karena
saya merasa risih dan tidak nyaman
bersama dengan laki-laki dewasa
yang asing dalam satu atap. Saya
terbiasa dengan kehadiran orang
tua tunggal dan tidak membutuhkan
seorang papa untuk membuat hidup
ini menjadi lebih baik. Tapi lambat
laun saya belajar bahwa orang
tua juga perlu merasa dibutuhkan
agar mereka mengerti perannya
sebagai orang tua. Butuh waktu
belasan tahun bagi saya untuk bisa
membangun kenyamanan dengan
kedua orang tua saya saat ini namun
saya rasa itu masih wajar karena
kenyamanan memang tidak dapat
dibangun dalam satu malam.

Perceraian itu “Label”
Apa tantangannya menjadi anak

yang tumbuh dalam keluarga
yang memutuskan untuk bercerai?
Jawabannya
adalah
tantangan
untuk menerima “label” sebagai
anak korban perceraian. Saat saya
beranjak dewasa, saya paham betul
bahwa saya punya label sebagai
anak korban perceraian. Saat
saya melakukan kesalahan, maka
anggota keluarga saya dengan
mudah mengkaitkan perilaku saya
dengan latar belakang perceraian
kedua orang tua saya. Demikian
halnya ketika saya melakukan
kesalahan di hadapan orang dewasa
lainnya. Mereka menganggap wajar
perbuatan saya karena saya anak
korban perceraian. Seolah-olah anak
korban perceraian adalah anak-anak
yang tumbuh dengan “cap gagal!” di
dahinya. Pengalaman ini membuat
saya memiliki ketakutan yang
sangat besar terhadap kegagalan.
Saya takut membuat kesalahan
sekecil apapun karena kesalahan
sekecil apapun pasti akan dikaitkan
dengan orang tua saya, terkhusus
mama saya.
Selain tentang kegagalan, rupanya
label saya ini pun berdampak pada
relasi saya dengan lawan jenis. Saya
pernah menjalin hubungan dengan
lelaki yang keluarganya keberatan
atas hubungan kami karena saya
adalah anak korban perceraian.
Menurut kedua orang tuanya,
anak yang tumbuh di keluarga
yang bercerai akan bernasib sama
dengan orang tuanya, yaitu bercerai

juga. Menurut mereka, perceraian
adalah dosa turunan sehingga dosa
tersebut pasti sudah saya miliki
sekalipun bukan saya yang bercerai.
Saya tidak pernah menyangka
bahwa latar belakang orang tua saya

  $   
terhadap masa depan saya.
Saya pernah merasa lelah dan
kecewa terhadap labelling yang
dilakukan oleh orang-orang di sekitar
saya dan kemudian menyalahkan
mama saya. Saat itu saya berpikir
andai saja mama saya sanggup
lebih lama lagi bertahan dengan
papa saya, maka saya tidak perlu
mengalami hal yang mengganggu
seperti ini. Tapi penjelasan mama
saya saat itu membuka mata
saya bahwa saya memang tidak
sepantasnya menyalahkan siapapun
atas keadaan yang saya alami. Mama
saya berkata bahwa jika ia tidak
memutuskan untuk bercerai, bisa
jadi mama saya akan depresi dan
saya tidak bisa melanjutkan sekolah
saya karena penghasilan dari mama
saja tidak cukup untuk memenuhi
biaya pendidikan saya ke depannya.
Di saat itu saya merasa begitu egois
karena labelling yang dilakukan oleh
orang lain membuat saya menjadi
seseorang yang mereka inginkan.
Mereka berhasil membentuk saya
menjadi korban, bukan pribadi yang
independent dan menilai segala
sesuatu secara obyektif. Pengalaman
demi pengalaman ini menyadarkan
saya bahwa “label” saya memang
tidak akan pernah dapat terlepas,
oleh karena itu yang bisa saya
lakukan adalah menerimanya dan
menjadikannya lebih positif. Saya
memang anak yang tumbuh di
keluarga     namun saya
harus membuktikan pada dunia dan
diri saya sendiri bahwa menjadi anak
dari keluarga yang seperti ini adalah
sebuah kesempatan yang harus
saya maknai dengan lebih baik.

Berdamai dengan Diri
Sendiri
Setiap anak yang memiliki keadaan
keluarga seperti saya pasti memiliki
kesulitannya
masing-masing.
Pengalaman
saya
beberapa
waktu lalu menjadi pengajar SMA
mempertemukan saya dengan
berbagai macam karakter anak yang
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orang tuanya bercerai. Beberapa dari mereka sanggup mengatasi tekanan pasca perceraian dengan menyibukkan
diri pada rutinitas baru, mulai dari aktif di sekolah sampai dengan aktif dalam segala pelayanan gerejawi. Beberapa
lainnya “melarikan diri” dengan bergabung dalam kelompok teman sebaya yang sebetulnya tidak memberikan
dampak positif dan tidak sedikit yang masih belum dapat mengatasi kehancuran hatinya sehingga mereka menjadi
lebih pendiam, labil dan cenderung menarik diri. Berdasarkan pengalaman saya pribadi dan juga pengalaman
dari orang-orang di sekitar saya, perceraian pada akhirnya menghadapkan seorang anak dengan dirinya sendiri.
Tidak ada lagi kedua orang tua yang tinggal satu atap dan memberikan kasih sayang yang berimbang, sehingga
anak membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri terhadap berbagai perubahan. Penyesuaian diri itu akan terus
dibutuhkan karena anak juga harus menyadari kemungkinan dari orang tua yang berpotensi untuk menikah kembali.
Saya pribadi terus berupaya untuk menyesuaikan diri sampai dengan saat ini. Penyesuaian diri ini merupakan
salah satu upaya saya untuk berdamai dengan diri sendiri. Sebagaimana yang saya ceritakan sebelumnya, proses
labelling yang dilakukan oleh orang lain sedikit banyak membentuk   saya. Tanpa saya sadari saya mulai
menganggap diri saya korban dan tidak layak dicintai. Saya menghadapi berbagai macam penilaian dan penolakan
yang menyakitkan, sehingga saya menjadi minder dan merasa bahwa apapun kebaikan yang saya lakukan tidak
lagi ada artinya. Saya mulai mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan yang dimulai dengan kata “mengapa”. Mengapa
mereka jahat? Mengapa saya yang harus mengalami hal seperti ini? Mengapa saya dibeda-bedakan? Dan mengapa
mengapa lainnya. Pertanyaan ini justru makin menempatkan diri saya ke dalam posisi korban dan tentunya semakin
merusak    saya. Namun sekali lagi, saya terbantu dengan adanya    yang berasal dari
beberapa anggota keluarga, sahabat dan juga gereja. Melalui dukungan mereka, saya belajar menemukan diri
saya kembali. Saya belajar kembali menata hidup dan menerima kenyataan bahwa inilah saya apa adanya. Justru di
saat ini saya bersyukur memiliki pengalaman perceraian karena dengan pengalaman ini saya dapat belajar untuk
berempati dan bersimpati dengan anak-anak yang memiliki pengalaman serupa.
Kesulitan terbesar saya dalam berdamai dengan diri sendiri juga berkaitan dengan kenyataan saya sebagai seorang
perempuan. Saat saya ditolak karena keadaan orang tua saya, perlahan saya mulai menyadari kenyataan bahwa
peluang saya untuk mendapatkan pasangan hidup yang baik mungkin tidak akan sebesar perempuan-perempuan
lain yang tumbuh dalam keluarga yang harmonis. Saya sadar bahwa ketika saya menjalin hubungan dengan lawan
jenis, latar belakang saya sangat mungkin dapat menjadi batu sandungan bagi hubungan kami. Karena itu saya
selalu terbuka dengan setiap lawan jenis yang dekat dengan saya saat itu. Setidaknya kalaupun latar belakang saya
tidak dapat diterima olehnya dan keluarganya, saya dapat mengakhiri hubungan tersebut tanpa perlu berkorban
perasaan yang sudah terlalu dalam. Beruntung kejujuran saya ini membuahkan hasil karena pasangan saya saat ini
beserta keluarganya adalah orang-orang yang bisa menerima saya apa adanya. Saya dapat menjalani hubungan
yang tenang dan tanpa beban karena saya belajar terbuka dengan keadaan saya sedini mungkin.
Upaya saya untuk berdamai dengan diri sendiri membuahkan hasil yang positif bagi diri saya pribadi. Justru saat
saya menerima diri sendiri saya sedang menciptakan kebahagiaan yang berbeda. Saya menjadi bahagia bukan
karena saya sempurna namun karena saya tidak sempurna. Perceraian tidak membentuk saya sebagai korban
namun justru pribadi yang kaya dengan pengalaman. Semua itu saya lakukan bukan dengan kekuatan sendiri tapi
dengan penyertaan Tuhan yang hadir melalui orang-orang di sekitar saya yang terus mendorong saya untuk terus
maju. Saya rasa inilah peran strategis yang juga dapat kita lakukan sampai dengan saat ini dalam menghadapi anak
yang memiliki latar belakang perceraian. Peran di dalam mempersiapkan anak untuk menghadapi perceraian
bukan hanya harus diemban oleh kedua orang tuanya, melainkan juga oleh setiap orang yang berada di sekitarnya.
Saya percaya bahwa kebahagiaan itu milik semua anak, bukan hanya milik mereka dan dia, tapi milik kita semua.
Anak yang memiliki pengalaman perceraian pun berhak untuk bahagia. Sedari awal Tuhan menciptakan kita semua
sama di hadapan-Nya karena itu marilah kita bersama menciptakan dunia yang hangat dan bersahabat yang di
dalamnya bukan hanya ada pribadi-pribadi yang sempurna, tapi juga pribadi-pribadi yang terluka.

Valerine Fennilia
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PROFIL KLASIS
MENGENAL GKI KLASIS
SEMARANG BARAT 2015 - 2018

PENDAHULUAN
Menilik sejarah tak ubahnya seperti mengamati jam bandul. Bandul terayun ke ujung yang satu, dan ke ujung yang
lain. Namun justru ayunan ke sana dan ke sini itu menunjukkan jam itu masih berfungsi dengan normal. Andaikata
bandul tak lagi terayun, maka jam pastilah sudah purna tugas, alias rusak.
Sejarah, dan secara khusus sejarah GKI Klasis Semarang Barat, juga seperti itu. Pengalaman terayun ke sana dan
ke mari telah berlangsung, dan nampaknya ayunan itu tak kunjung berhenti pada tahun-tahun mendatang. Syukur
kepada Allah Sang Kepala Gereja !
Berawal dari GKI Klasis Semarang yang memiliki ruang lingkup pelayanan yang cukup luas bagi sebuah klasis
(rentang ± 327 km) dan dengan bertambahnya jemaat-jemaat dalam lingkup GKI Klasis Semarang maka akhirnya
harus dibagi menjadi 2 klasis yaitu GKI Klasis Semarang Barat dan GKI Klasis Semarang Timur.
GKI Klasis Semarang Barat terdiri dari 8 jemaat yaitu : GKI Beringin, GKI Gondomono, GKI Gereformeerd, GKI Stadion,
GKI Weleri-Plelen, GKI Pekalongan, GKI Pemalang, GKI Tegal.
Membuka kembali lembaran-lembaran sejarah GKI Klasis Semarang, dan secara khusus GKI Klasis Semarang
Barat, akan membangkitkan kebanggaan kita sebagai bagian komunitas beriman, seumpama memiliki jam bernilai
seni tinggi yang hingga kini tetap berfungsi. Ayunan bandul itu dulu telah dinikmati oleh nenek-moyang kita. Kini,
kitalah yang mewarisinya. Makin bertambah usia, makin berhargalah jam bandul tersebut. Asalkan kita, sebagai
generasi keempat, kelima, keenam dan seterusnya memiliki tekad untuk menjaga langkah-langkah dalam jalur
yang ditetapkan oleh Tuhan Sang Kepala Gereja.

 !"#$#% "#&'"()*(+,
BPMK GKI Klasis Semarang Barat periode 2015-2018 terdiri dari 11 anggota yang merupakan perwakilan dari
masing-masing Jemaat. Namun di dalam perjalanannya terjadi perubahan susunan kepengurusan BPMK GKI Klasis
Semarang Barat, sebab Pdt. Nikodemus Eko Aiwanto mutasi dari GKI Weleri-Plelen ke GKI Graha Raya, Jakarta, dan
pada Persidangan XX Majelis Klasis GKI Klasis Semarang Barat memutuskan untuk memilih Pnt. Onky Librana (GKI
Stadion Semarang) menggantikannya. Dengan demikian, komposisi kepengurusan BPMK GKI Klasis Semarang
Barat menjadi 2 orang pendeta dan 9 orang penatua. Hal ini merupakan tantangan tersendiri bagi BPMK untuk
dapat melaksanakan tugas pelayanannya yang melingkupi 8 jemaat dengan program kerja yang dimandatkan
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Persidangan Majelis Klasis kepada mereka.
Adapun susunan keanggotaan BPMK GKI Klasis Semarang Barat periode
2015-2018 sebagai berikut :
Ketua
Sekretaris 1
Sekretaris 2
Bendahara 1
Bendahara 2
Anggota

: Pdt. Edward K. Tambunan (GKI Beringin, Semarang)
: Pdt. Priscilla Agustina (GKI Tegal)
: Pnt. Fam Ji Tung (GKI Stadion, Semarang)
: Pnt. Heny WachidinWidjaja (GKI Pekalongan)
: Pnt. Hanny Purwanto (GKI Beringin, Semarang)
: Pdt. Nikodemus Eko Aiwanto (GKI Weleri-Plelen; mutasi)
Pnt. Kris Herianto (GKI Pemalang)
Pnt. Deo Sugondo (GKI Pekalongan)
Pnt. Bartimeus Mudofar (GKI Gondomono, Semarang)
Pnt. Joost Julius Wokas (GKI Gondomono, Semarang)
Pnt. Djoko Supono (GKI Gereformeerd, Semarang)
Pnt. Ong Onky Librana (GKI Stadion, Semarang)

Kemudian, pada Persidangan XXIII Majelis Klasis GKI Klasis Semarang
Barat yang diadakan pada tanggal 3-4 Juli 2018 di Semarang, terpilih
kepengurusan BPMK GKI Klasis Semarang Barat periode 2018-2021 untuk
melanjutkan ayunan bandul sejarah itu.
Kepengurusan BPMK GKI Klasis Semarang Barat yang baru sebagai berikut:
Ketua 1
Sekretaris 1
Sekretaris 2
Bendahara 1
Bendahara 2
Anggota

: Pdt. William Suryajaya Rivai (GKI Beringin, Semarang)
: Pdt. Supadmo (GKI Gondomono, Semarang)
: (BPMK akan mengusulkan dalam raker terdekat)
: Pnt. Soes A. Argawati (GKI Beringin, Semarang)
: Pnt. Yulius Christiawan (GKI Stadion, Semarang)
: Pdt. Yosua Agung Nugroho (GKI Pekalongan)
Pnt. Eko Suryono (GKI Tegal)
Pnt. Deo Sugondo (GKI Pekalongan)
Pnt. Kris Herianto (GKI Pemalang)
Pnt.Sabarudin Halawa (GKI Gereformeerd, Semarang)
Pnt. Tohir Tamba (GKI Weleri-Plelen)

BPHMK

: Pnt. Andreas Tukimin (GKI Gondomono, Semarang)
Pnt. Heny Wachidin Widjaja (GKI Pekalongan)
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Untuk dapat melaksanakan tugas pelayanannya, BPMK GKI Klasis Semarang Barat juga didukung oleh badan
pelayanan-badan pelayanan yaitu Komisi Anak, Komisi Remaja, Komisi Pemuda, Komisi Dewasa, Komisi Usia Lanjut,
dan Tim Gerakan Kemanusiaan Indonesia (Tim GKI) yang merupakan kerjasama dengan BPMK GKI Klasis Semarang
Timur.
BPMK GKI Klasis Semarang Barat menyadari tugas dan panggilannya untuk lebih berperan dalam pembangunan
tubuh Kristus, oleh karena itu di dalam program kerja tahun 2017-2018, berbagai pembinaan dan pembekalan terus
digarap untuk setiap kategorinya, antara lain :
C , pembinaan untuk aktivis musik gerejawi yang dilakukan di GKI Pekalongan. Pembinaan ini mengusung
tema “#  9 & :  :K  
:K   # .” Dalam pembinaan ini para aktivis musik
gerejawi diajak untuk menggumulkan kembali mengenai ibadah dan penyembahan kepada Allah.
Kedua, untuk remaja diadakan '  E  yang diikuti oleh 134 orang dari 8 jemaat GKI Klasis Semarang Barat. Di
dalam '  E  kali ini mengusung sebuah tema $ # 7 * $ # 7 "  *. Melalui '  E 
ini para remaja diajak untuk memahami kembali anugerah keselamatan yang telah diberikan Allah dan didorong
untuk hidup memuliakan nama-Nya dalam berbagai aspek kehidupan.
Ketiga, Komisi Dewasa mengadakan pembinaan bagi pasutri, dengan dipandu oleh Pdt. Em. Budi Marsudi mencoba
untuk memahami sebuah tema “:   < ”.
) , pembinaan bagi kaum usia lanjut. Ada 2 bentuk pembinaan yang dilakukan : ceramah kesehatan dan
penyegaran iman. Untuk ceramah kesehatan para usia lanjut diajak untuk memahami mengenai penyakit jantung
dan bagaimana pencegahannya. Sedangkan untuk penyegaran iman Pdt. Em. Stepanus S. Triyoso mengajak para
lansia yang hadir untuk “Tetap Bersemangat di Usia Lanjut.”
Terakhir, Komisi Anak mengadakan pembinaan sehari bagi Guru-Guru Sekolah Minggu dengan mengangkat tema
“? E  % ”. Diharapkan melalui pembinaan ini, para GSM di lingkup GKI Klasis Semarang Barat mampu
menjawab tantangan mengajar dan membangun iman anak-anak di zaman now.
Selain berkarya ke dalam, BPMK GKI Klasis Semarang Barat juga menyadari akan panggilannya untuk berkarya di
tengah dunia ciptaan Sang Trinitas. Melalui Tim Gerakan Kemanusiaan Indonesia (atau biasa yang disebut dengan
Tim GKI) mengadakan beberapa aksi, antara lain: Penghijauan Pantura melalui penanaman   . Penghijauan
ini dikoordinir oleh GKI Juwana mengajak lembaga-lembaga terkait. Selain itu diadakan pelatihan untuk tanggap
bencana bekerja sama dengan BPBD kota Semarang. Mari kita turut mendukung dan mendoakan agar ke depan
karya dari Tim GKI makin luas dan semakin dirasakan kehadirannya bagi semua.

PERGUMULAN YANG DIHADAPI
Di dalam perjalanannya, BPMK GKI Klasis Semarang Barat tidaklah luput dari berbagai macam masalah dan
pergumulan. Paling tidak kalau kita mau membaginya ke dalam 3 bentuk maka kita bisa melihatnya sebagai berikut
: kepemimpinan, keterlibatan dan pertumbuhan jemaat.
)    , di lingkup GKI Klasis Semarang Barat ada 2 jemaat yang sampai detik ini belum ada pendeta (GKI
Weleri-Plelen dan GKI Pemalang), serta 3 jemaat yang membutuhkan tambahan pendeta atau calon pendeta (GKI
Beringin, GKI Stadion, GKI Tegal). Tidak hanya itu, pergumulan juga dirasakan ketika mencari penatua baru di jemaat
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setempat (regenerasi penatua dan
termasuk juga regenerasi pengurus),
hal ini mau tidak mau berdampak
juga pada pembentukan BPMK GKI
Klasis Semarang Barat.
Keterlibatan atau animo dalam
mengikuti kegiatan di tingkat
klasikal masih dirasa kurang. Penulis
menganalisa faktor penyebabnya
adalah kurangnya penghayatan
jemaat-jemaat
mengenai
keberadaan klasis khususnya BPMK.
Lainnya adalah kegiatan yang
sangat banyak di dalam jemaat lokal
itu sendiri.

"$-Sejarah GKI Klasis Semarang Barat belumlah usai. Ternyata kita tak hanya
menjadi pengamat, tetapi juga berayun bersama bandul jam yang makin
lanjut usia itu. Sesungguhnya generasi kita ini pun turut menuliskan sejarah
GKI Klasis Semarang Barat, pada masa kini dan masa yang akan datang.
Soli Deo Gloria!

C  M , dari hasil PURJ
didapati bahwa ada dua jemaat
mengalami penurunan kehadiran
jemaat dan 1 jemaat berada dalam
kondisi stagnan, sedangkan 5
jemaat mengalami pertumbuhan,
pertumbuhan yang terjadi berkisar
antara 3, 86 %. Namun yang patut
menjadi perhatian adalah kehadiran
generasi muda di dalam gereja.
Hasil PURJ menunjukkan bahwa
untuk Sekolah Minggu : Ada empat
jemaat
mengalami
penurunan
(GKI Weleri-Plelen, GKI Beringin,
GKI Pekalongan, GKI Pemalang)
dan empat jemaat lain mengalami
peningkatan (GKI Stadion, GKI
Gereformeerd, GKI Gondomono, GKI
Tegal);
Komisi Remaja : hanya ada
dua jemaat yang mengalami
peningkatan (GKI Stadion dan GKI
Gereformeerd), tiga tetap (GKI
Beringin, GKI Pekalongan, dan GKI
Tegal), dan tiga jemaat mengalami
penurunan (GKI Gondomono, GKI
Weleri-Plelen, dan GKI Pemalang).
Komisi Pemuda : Ada enam jemaat
yang tidak mengadakan kebaktian
atau persekutuan pemuda (GKI
Beringin, GKI Gondomono, GKI
Pekalongan, GKI Weleri-Plelen,
GKI Tegal, dan GKI Pemalang),
sedangkan dua jemaat mengadakan
kebaktian pemuda namun samasama mengalami penurunan (GKI
Stadion dan GKI Gereformeerd).
Sungguh ini menjadi keprihatinan
tersendiri, sebab generasi muda
adalah generasi penerus perjuangan
gereja. Butuh usaha dan doa untuk
membawa generasi muda kembali
mencintai gereja-Nya.
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PROFIL JEMAAT
GEREJA KRISTEN INDONESIA
GEREFORMEERD SEMARANG
DE GEREFORMEERD KERK TE SEMARANG
Sejarah ringkas
Pada 18 Maret 1928, Gereja Gereformeerd Semarang resmi disahkan oleh Pemerintah Belanda sebagai gereja yang
berbadan hukum, dan menjadi acuan hari jadi GKI Gereformeerd sampai saat ini. Walaupun sebelumnya, pada 27
Oktober 1918 sudah terbentuk Majelis Jemaat Gereja Gereformeerd yang terdiri dari 2 orang penatua dan 1 orang
diaken. Pada awalnya, kebaktian dilaksanakan di lokasi SMP Kristen YSKI Sidodadi Semarang (dahulu $  
 ?M), sampai pembangunan gedung gereja di daerah Kalisari selesai, kebaktian pindah ke gedung gereja yang
sekarang. Pembangunan gedung gereja Jalan Dr. Sutomo No. 24 dimulai dengan peletakan batu pertama pada
tanggal 31 Oktober 1928 dan selesai pada 1929.
Nama ‘Gereformeerd’ pada GKI Gereformeerd Semarang masih dipertahankan, sehubungan dengan konsekuensi
hukum dan sejarahnya. Jemaat ini merupakan jemaat yang berasal sejak zaman Hindia Belanda. Gereja Gereformeerd
menggabungkan diri dalam Sinode GKI Jawa Tengah sejak tahun 1960. Penggabungan ini berdasarkan permohonan
Majelis Jemaat De Gereformeerd Kerk Te Semarang dan diterima dalam Persidangan Klasis Semarang untuk
diteruskan proses penggabungan ke dalam Persidangan Majelis Sinode GKI Jawa Tengah. Pada Persidangan VIII
Sinode GKI Jawa Tengah, yang berlangsung di Jemaat GKI Coyudan Solo, diputuskan untuk menerima Gereja
Gereformeerd Semarang sebagai anggota GKI dengan kekhasan yang ada.
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Dalam perkembangan
kehidupan berjemaat,
jemaat
pernah
mengalami kesukaran,
meskipun
dikatakan
mempunyai
banyak
anggotanya,
namun
pernah hanya memiliki
seorang penatua saja.
Baru kemudian setelah
8 tahun bertambah
beberapa penatua dan
jemaat bekerja keras
untuk
memanggil
seorang
pendeta,
yang terlaksana pada
tanggal 11 April 1926,
ketika
Pdt.
Sillevis
Smit
diteguhkan
sebagai
gembala
yang pertama. Beliau
melayani selama 15
tahun hingga medio
1941
dan
berkat
keramahannya bergaul
dengan berbagai lapisan anggota masyarakat, juga karena khotbahkhotbahnya yang menarik, maka jumlah anggota jemaat telah bertambah
menjadi 279 orang dan anak-anak 271 orang. Mereka adalah orang-orang
Kristen bangsa Belanda, suku-suku Ambon, Jawa, Manado dan Tionghoa.
Sayang Pdt. Sillevis Smit harus memenuhi panggilan sebagai pendeta
angkatan laut Belanda di London berkaitan dengan Perang Dunia II.
Penggantinya adalah Pdt. De Jong yang semula menjadi pendeta Gereja
Gereformeerd Pematang Siantar. Beliau berhasil mempelajarai bahasa
Melayu dan berkhotbah dalam bahasa itu. Kedatangan bala tentara Jepang
telah membuat Pdt. De Jong sekeluarga dimasukkan ke dalam kamp
pengasingan pada tahun 1943. Untuk mengisi kekosongan gembala, Sdr.
Liem Hap Ping menggantikannya, terkecuali dalam pelayanan sakramen
yang meminta bantuan Pdt. I.N. Siswawasana dari GKJ Magelang sebagai
konsulennya. Baru setelah perang selesai, Pdt. van Eijk yang semula
melayani jemaat di Solo dan akan kembali ke sana, namun karena keadaan
tidak memungkinkan, terhambat di Semarang, sehingga beliau dapat
memenuhi panggilan jemaat. Beliau melayani jemaat sejak tahun 1946
hingga tahun 1950, karena beliau pada akhirnya kembali ke Negeri Belanda.
Setelah itu, Pdt. J.M. Vlijm pada tahun 1950 telah hadir di tengah jemaat
sebagai pendeta utusan yang sekaligus diminta untuk menjadi pendeta
konsulen, disusul oleh Pdt. van de Linden, juga pendeta utusan. Berikutnya,
Pdt. Liem Tjiauw Liep dari GKI Karangsaru dan Pdt. Roosjen yang juga
pendeta utusan, diminta menjadi konsulen. Menjadi pertanyaan, mengapa
jemaat tidak segera mencari pendeta sendiri, tetapi selalu dilayani oleh
pendeta utusan yang berfungsi sebagai pendeta konsulen, kecuali Pdt. Liem
Tjiauw Liep? Mungkin, karena dengan kehadiran pendeta utusan tersebut
tanpa harus menanggung pembiayaan, sehingga bebannya dirasakan lebih
ringan.
Pada tanggal 14 Juni 1961, jemaat berhasil memanggil Pdt. Tan King Hien
yang semula melayani GKI Jabar, Jl. Pengampon, Cirebon sebagai pendeta
jemaat. Sayang beliau dipanggil pulang ke rumah Bapa yang kekal pada
awal Oktober 1965 di Bangkok, sehingga jemaat sekali lagi mengalami
kekosongan pendeta. Pdt. Tan King Hien melayani selama 4 tahun.
Penggantinya, Sdr. John Wibowo Budianto, lulusan STT Jakarta ditahbiskan
pada tahun 1967, namun mengundurkan diri pada tahun 1969 karena sakit.
Perkembangan selanjutnya, Pdt. Paulus Tanoewidjaja (Tan Po Djwan),

yang semula melayani GKI Lasem
menerima panggilan untuk menjadi
pendeta jemaat GKI Gereformeerd
Semarang pada tahun 1973 dan
melayani sampai emeritasinya pada
tahun 1985. Kemudian Pdt. A.K.
Jonatan, yang semula melayani
GKI Wonogiri menerima panggilan
jemaat pada Januari 1986 dan
melayani juga sampai emeritasinya
pada tanggal 18 Januari 1995.
Berbarengan dengan itu, Majelis
Jemaat juga memanggil Sdr.
Immanuel Ong Liong Ting yang
memulai masa orientasinya sejak 1
April 1993 dan ditahbiskan sebagai
Pendeta
Jemaat
bersamaan
dengan Kebaktian Emeritasi Pdt.
A.K. Yonatan. Pdt. Imanuel Ong
melayani sampai dengan tahun
2002.
Kemudian
pada
tahun
2003, Majelis Jemaat memanggil
Bpk. Rahmat Paska Rajagukguk,
yang sebelumnya melayani di
GKI Purwodadi–Grobogan, untuk
menjalani proses kependetaan
di GKI Gereformeerd Semarang.
Pada tanggal 17 Maret 2006,
Bpk. Rahmat Paska Rajagukguk
ditahbiskan menjadi Pendeta GKI
dengan basis pelayanan di Jemaat
GKI
Gereformeerd
Semarang,
bersamaan dengan peringatan HUT
GKI Gereformeerd Semarang yang
ke-78.
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Kehidupan Jemaat
Jumlah keseluruhan anggota jemaat pada saat ini, data tahun 2017, sekitar
700-an orang. Berasal dari berbagai suku di Indonesia, sehingga sering
disebut sebagai Indonesia mini. Kebaktian umum rutin dilaksanakan pada
pukul 09.00 WIB dan 17.15 WIB setiap minggunya. Menjadi pertanyaan
mengapa ibadahnya agak siang dan jam kebaktian sore yang tidak biasa. Hal
ini berkaitan dengan pemakaian gedung gereja yang juga masih dipakai oleh
GKJ Semarang Barat, yang beralamat di Jalan Hasanudin Semarang, pada
pukul 06.00 WIB dan 15.00 WIB. Selain kebaktian umum, juga dilaksanakan
kebaktian-kebaktian di komisi (Anak, Remaja, Pemuda, Dewasa, Usia Lanjut
dan Musik Gereja), pembinaan iman dan kebersamaan jemaat.
Jemaat GKI Gereformeerd ikut ambil bagian dalam
kegiatan kebersamaan dan kerukunan umat
beragama di kota Semarang dan Jawa Tengah.
Berperan aktif dalam Forum Kerukunan Umat
Beragama (FKUB Kota Semarang), Persekutuan
Gereja-Gereja Indonesia Wilayah Jawa Tengah
(PGIW Jateng), Persekutuan Oikumene dengan
Gereja Katolik di Semarang/Jawa Tengah,
Pesparawi Jawa Tengah dan Karnaval Paskah di
Kota Semarang. Pelayanan dalam masyarakat
diwujudkan dengan mengadakan kesaksian
pelayanan secara rutin dalam bentuk pengobatan
gratis (3 kali setahun), sunat massal (1 kali setahun),
potong rambut gratis (3 kali setahun), posko
mudik lebaran dengan menyediakan tempat
istirahat, makan dan minum gratis (1 kali setahun),
pembagian beras @ 5 kg (3 kali setahun), pembagian nasi bungkus bagi
tukang becak dan gelandangan (tiap akhir bulan), dan dalam rangka HUT
ke-90 di tahun 2018, menggadakan bantuan kaki palsu kepada mereka
yang membutuhkannya.
Sejalan dengan pertambahan jumlah kehadiran pengunjung kebaktian
umum dan kegiatan di jemaat, maka Majelis Jemaat GKI Gereformeerd
telah memperluas halaman parkir dengan pemanfaatan lahan yang miring
dengan pembuatan talud, perbaikan dan pemanfaatan ruang gedung
gereja, selain ruang kebaktian umum, untuk tempat pengunjung kebaktian.
Ruang kebaktian tidak dapat diperbesar karena gedung gereja termasuk
cagar budaya yang dilindungi oleh Pemerintah Kota Semarang.
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PROFIL JEMAAT

GEREJA KRISTEN INDONESIA
GONDOMONO, SEMARANG
Sejarah
GKI Gondomono dulunya merupakan rayon (bakal jemaat) GKI Stadion Semarang.
“Gondomono” adalah nama seorang kesatria yang sakti dalam kisah pewayangan, putra Gondobayu. Nama itu
dipakai untuk menamai daerah yang lokasinya berdekatan dengan Real Estate Tanah Mas, Semarang bagian Barat.
Mula-mula diadakan kebaktian perdana pada hari Minggu, 6 Desember 1981 dengan menggunakan garasi mobil
di rumah Bapak Tjandra Suyanto, Jalan Beton Mas Utara B-151 yang dihadiri 30 orang jemaat. Selama 3 tahun
kebaktian diselenggarakan di garasi.
Kemudian, Bapak Samsoe Hidayat mempersembahkan sebidang tanah seluas +/- 1.000 m2, di Jalan Gondomono
9-11, yang kemudian dibangun gedung gereja diatasnya. Peletakan batu pertama diadakan tanggal 14 September
1983 yang diresmikan pada tanggal 6 Desember 1984.
Kebaktian pada mulanya diadakan pada setiap hari Minggu pukul 17.00 WIB, namun kemudian pada 1 September
1985 diubah menjadi pukul 16.30 WIB dan ditambah pada pagi hari pukul 07.30 WIB. Pengunjung pada tahun 1989
tercatat sekitar 100 orang dan makin bertambah, sehingga dikelompokkan menjadi 8 wilayah. Di samping itu, juga
dibuka persekutuan untuk remaja pada setiap hari Minggu.
Dalam Persidangan Majelis Klasis GKI Jateng Klasis Semarang pada tanggal 20-21 Juli 1992 disetujui Bajem
Gondomono didewasakan dan terlaksana pada tanggal 1 Desember 1992 dengan Majelis Jemaatnya yang pertama :
 
 : Yunus Winoto, Soepardjo D.S., Peter Ali Citradi dan Rawan Daal, dan;
  ' /
: Nyonya dr. Darmayanti Saludung, Santoso Kurniadi, Nyonya Hendra Tanjaya dan Nyonya Surya
Kurniawan, serta Pendeta Budi Cahyono Sugeng sebagai pendeta yang ditahbiskan pada tanggal 26 Agustus 1991
di GKI Stadion Semarang.
Pada tanggal 30 Juni 2004, Pendeta Budi Cahyono Sugeng mutasi ke GKI Taman Cibunut Bandung.
Dan pada tanggal 2 Februari 2009, diteguhkan Pendeta Supadmo sebagai pendeta baru.
Mulai bulan Juli 2016, kebaktian diadakan pukul 07.00 WIB dan 09.00 WIB.
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Perkembangan Pelayanan
GKI Gondomono terletak di Kelurahan Bulu Lor dimana di kelurahan
tersebut terdapat 7 gereja dengan aliran/ajaran yang berbedabeda. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari anggota jemaat sangat
mungkin bergaul dan berkomunikasi dengan warga Kristen dengan
berbagai macam aliran/ajaran gereja tersebut. Sedikit banyak hal
tersebut mempengaruhi anggota dalam melayani di GKI Gondomono
misal, suka menyanyi lagu-lagu pop rohani dengan tepuk tangan,
menerima berkat saat ibadah ada yang menengadahkan tangan atau
dengan sikap berdoa.
GKI Gondomono beranggotakan sebagian besar suku Jawa. Hal
tersebut sangat mempengaruhi gaya pelayanan di jemaat GKI
Gondomono. Budaya dan tradisi Jawa lebih mewarnai pelayanan yang
dilaksanakan, tentu hal ini sangat berbeda bila dibandingkan dengan
karakter jemaat GKI secara umum.
       $ +%    
 
Kanaan dan Yordan. Wilayah dipakai sebagai pelayanan dalam
mendampingi, menguatkan dan melayani anggota dengan lebih dekat.
Sehingga di setiap wilayah ada penatua (Majelis Jemaat pendamping)
yang berfungsi sebagai pamong (gembala) wilayah dan pengurus
wilayah sebagai koordinator wilayah dimana mereka bekerjasama
dan bersama-sama mengelola dan melaksanakan
kegiatan-kegiatan di wilayahnya.
Di dalam setiap wilayah diadakan persekutuan,
mengisi pujian dalam ibadah-ibadah dan sebagai
pelaksana (petugas) ibadah, perkunjungan.
Setiap anggota wilayah sering bertemu sehingga
membuahkan keakraban, kerjasama yang baik dan
saling memberi informasi tentang keadaan anggota
jemaat di wilayah masing-masing.

Program-program pelayanan yang
menjadi karakter khas dan atau unggulan
yang dikelola hingga saat ini.
1.
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Dalam bidang kesaksian pelayanan atau diakonia memiliki
program '
  01. Program Dana Kasih ini diadakan
untuk membantu keluarga yang mengalami dukacita
karena ada anggota keluarganya dipanggil Tuhan. Cara
pengelolaan dana yaitu setiap anggota Dana Kasih
membayar iuran Rp. 5.000 dan jikalau anggota Dana Kasih
tersebut dipanggil Tuhan maka pengurus memberikan dana
sebesar Rp. 1.100.000 kepada keluarga yang ditinggalkan.
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2.

GKI Gondomono menjalin hubungan dan kerjasama dengan seluruh
gereja-gereja se-Kelurahan Bulu Lor dengan mempelopori adanya
kegiatan pertemuan rutin para pendeta dua bulan sekali dan
persekutuan warga Kristen se-Kelurahan Bulu Lor secara bergilir.

3.

Perkunjungan rutin oleh Majelis Jemaat dan pengurus wilayah ke
5 wilayah yang dimiliki secara bergilir dalam rangka mendampingi,
menguatkan dan mendoakan setiap anggota jemaat.

Perkembangan Pertumbuhan Jemaat GKI
Gondomono saat ini
   /
 0
   /  0

2pertumbuhan anggota jemaat + 1–2 % setiap tahun.
2ada peningkatan talenta para aktivis

Informasi GKI Gondomono
Tanggal Pendewasaan

: 1 Desember 1992

Alamat

: Jalan Gondomono 11, Semarang - 50179

Jam Ibadah

: Kebaktian Umum: 07.00 WIB, 09.00 WIB
Kebaktian Anak : 07.00 WIB
Kebaktian Remaja-Pemuda : 09.00 WIB

Pendeta / Hamba Tuhan
yang melayani

:  3 14  
(1 Desember 1992 s.d. 30 Juni 2004)
  
(2 Februari 2009 s.d. sekarang)
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PROFIL JEMAAT
MENUJU 70th GKI PEKALONGAN
PENDAHULUAN
Dengan memohon perkenan Tuhan, tahun depan, tepatnya 18 Maret 2019, GKI Pekalongan akan merayakan ulang
tahunnya yang ke 70. Saat mengenang perjalanan kehidupan berjemaat GKI Pekalongan, sungguh bersyukur untuk
penyertaan-Nya di sepanjang waktu, DIA yang adalah Kepala Gereja, senantiasa memberikan yang terbaik, sesuai
dengan yang dikehendaki-Nya.

PADA MULANYA …
Keberadaan GKI Pekalongan, yang dahulu disebut 9    ) 9  )  9)9) dirintis oleh MJ THKTKH
Semarang (GKI Karangsaru Semarang) yang menanggapi permohonan dari Liem He Swan yang merindukan
kehadiran THKTKH di kota Pekalongan. MJ THKTKH Semarang segera mengadakan pendekatan dengan beberapa
orang Kristen Tiong Hoa di Pekalongan. Dan setelah ada kesepakatan bersama untuk mendirikan THKTKH di
Pekalongan, maka pada bulan 5  676 dibentuklah Panitia THKTKH di Pekalongan. Panitia ini bekerja luar
biasa cepatnya, sehingga dalam waktu yang sangat singkat mereka telah memperoleh izin menggunakan sebuah
gedung yang sudah lama tidak digunakan, yaitu Gereja Protestansche Gemeente te Pekalongan, Heerenstraat,
Jalan Jetayu No. 2 (sekarang Jalan Merpati No. 1) secara cuma-cuma dari pemiliknya. Setelah semuanya dirasa
sudah siap, maka pada hari Jumat, +    676 pukul 17.00, secara resmi dibukalah THKTKH di Pekalongan
sebagai cabang dari THKTKH Semarang dengan kebaktian yang dilayani oleh Pdt. Liem Siok Hie dan Guru Injil Tan
Kiem Liong (S. Budipranoto).
Pada masa awal berdirinya GKI Pekalongan, Kebaktian Minggu yang diadakan setiap jam 17.00 hanya dihadiri oleh
sekitar 10 orang saja. Kebaktian dilayani oleh utusan dari THKTKH Semarang, sesekali dari THKTKH Tegal dan juga
dari Gereja Kristen Jawa Tegal.
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MENUJU
PENDEWASAAN
Pada bulan April 1950, THKTKH
Semarang mengutus seorang Guru
Injil yang masih muda, yaitu Lie Ping
Siang untuk melayani di THKTKH
Pekalongan. Kehadirannya sangat
berpengaruh bagi perkembangan
THKTKH di Pekalongan. Banyak
kaum muda yang mulai tertarik
untuk terlibat dalam pelayanan.
Bukan saja kebaktiannya mulai
teratur, tetapi juga mulai ada kelas
katekisasi dan juga mulai dirintis
pelayanan Sekolah Minggu. Dalam
kurun waktu 10 tahun pertama
pertumbuhan dan perkembangan
jemaat ini nampak seiring dengan
diadakannya
: 
(Penginjilan)
dan
$6% 
(KKR). Melalui kegiatan-kegiatan
tersebut ada banyak orang yang
menyerahkan diri untuk menerima
Yesus
sebagai
Tuhan
dan
Juruselamatnya.

KEPEMIMPINAN
1. Pdt. Then Djin Soei
Pada saat didewasakan, GKI Pekalongan belum memiliki pendeta sendiri,
yang menjadi pendeta konsulen adalah    ! . Baru pada
tahun 1958, GKI Pekalongan memiliki pendeta sendiri atas diri  1 
'8   yang diteguhkan pada tanggal 6  6)+. Pada tanggal 
 6<(, Pdt.Then Djin Soei memasuki masa emeritasi.
2. Pdt. Andrew Lucius Bhintarto
Untuk mengisi kekosongan karena belum ada pendeta pengganti,
 = 1  0 4 dari GKI Karangsaru Semarang menjadi pendeta
konsulen bagi Jemaat GKI Pekalongan, yang dibantu oleh &  /.
Pada tanggal 2 Januari 1971, Tuhan mengutus     9 !0
1
  beserta keluarga pindah ke Pekalongan memenuhi permohonan
MJ GKI Pekalongan, dan diteguhkan sebagai pendeta GKI dengan basis
pelayanan di GKI Pekalongan pada tanggal 2 Februari 1971.
Kebaktian Emeritasinya dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 2003.
Setelah Emeritus, memenuhi permintaan dari MJ GKI Pekalongan, Pdt. Em.
A.L. Bhintarto masih tetap membantu melayani dalam Kebaktian Umum
dan Khusus, Persekutuan, Persiapan Guru Sekolah Minggu, Perkunjungan
dan Pemahaman Alkitab.

Dua peristiwa yang perlu dicatat pada
masa perjalanan 10 tahun pertama
ini, yaitu pada tanggal 1 Januari 1955
terbentuk Perkumpulan Wanita
Kristen (PW-GKI) yang merupakan
cikal-bakal 0   , dan
pada tanggal 24 September 1955
terbentuk Perkumpulan PemudaPemudi Kristen (PP-GKI) yang
sekarang kita kenal sebagai 0
 .
Pada bulan Juni 1955, Lie Ping
Siang mutasi ke THKTKH Sangkrah
Solo. Kehadiran Guru Injil   
'8
(Paulus Tanuwidjaja) yang
menggantikan Lie Ping Siang dan
yang kemudian Guru Injil & 4
 9 :
(SH Widyapranawa),
telah membawa GKI Pekalongan
mengalami pertumbuhan yang luar
biasa. Sehingga pada hari # ; <
6)< pukul 10.00 dilaksanakan
Kebaktian
 9 0



 /  
yang dilayani oleh
Pdt. Liem Siok Hie. Sejak itu GKI
Pekalongan menjadi jemaat yang
dewasa dan mandiri.

Donor Darah Rutin

Anjangsana Ke Panti Wredha
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3. Pdt. Samuel Kurniawan
Pada tanggal 5 Februari 1992,      9
menerima panggilan
MJ GKI Pekalongan untuk memasuki Tahap Perkenalan selama tiga bulan
sampai dengan tanggal 5 Mei 1992. Dilanjutkan dengan Tahap Orientasi
sampai dengan Ujian Peremtoar yang dilaksanakan dalam Persidangan
XVIII MK GKI Jateng Klasis Semarang, 24-25 Juli 1995 di Bandungan.
Kebaktian Penahbisan Pendeta diadakan pada hari   0   66>.
Pada tanggal 6     (7, Tuhan telah berkenan memanggil
pulang hamba-Nya yang setia, Pdt. Samuel Kurniawan. Dalam rasa duka
dan kehilangan, Jemaat tetap yakin bahwa semua yang terjadi ada dalam
rencana dan kehendak-Nya.
4. Pdt. Rinta Kurniawati Gunawan
Dengan perkenan Tuhan MJ berkesempatan mengundang #

  9   9 , yang per tanggal 1 Juni 2005 mulai memasuki
Tahap Perkenalan selama satu bulan, dilanjutkan sampai dengan Tahap
Orientasi, hingga dinyatakan layak untuk menjadi pendeta GKI dalam
Percakapan Gerejawi yang dilaksanakan dalam Persidangan VII MK GKI
Klasis Semarang Barat, pada tanggal 20 Februari 2007 di GKI Pekalongan,
dan ditahbiskan pada hari   0 ;? ((<.
Pada awal tahun 2013, sesuai dengan permohonan yang diajukan, Pdt.
Rinta Kurniawati Gunawan mutasi ke GKI Peterongan Semarang.
5. Pdt. Yosua Agung Nugroho Hadiusodo

Ibadah Kamis Putih 2016

Sepeninggal Alm. Pdt. Samuel Kurniawan, maka BPMK GKI Klasis
Semarang Barat telah memutuskan untuk menugaskan   '  
8  (dari GKI Beringin Semarang) menjadi Pendeta Konsulen GKI
Pekalongan mulai tanggal 1 November 2014 s.d. 18 Juni 2017.
Berdasarkan rekomendasi dari BPMS GKI dan Persidangan Pleno MJ GKI
Pekalongan, maka MJ GKI Pekalongan memanggil Yosua Agung Nugroho
Hadiusodo untuk menjalani proses kependetaannya di GKI Pekalongan.
Masa Perkenalan dimulai pada tanggal 2 Januari 2015, dilanjutkan dengan
proses sampai ke Tahap Orientasi, hingga dinyatakan layak untuk menjadi
pendeta GKI dalam Percakapan Gerejawi yang dilaksanakan pada
Persidangan XXI MK GKI Klasis Semarang Barat, pada tanggal 20 Januari
2017 di GKI Pekalongan, dan ditahbiskan pada hari   ;(  (<
6. Tenaga Bantuan Pelayanan Khusus



Mariana Wihardja (istri alm. Pdt. Samuel Kurniawan), pelayanan di
Bidang Pemerhati, Perkunjungan, dan Komisi Remaja.
Tri Atmaja Agung Setiawan, pelayanan di Bidang Musik.

7. Majelis Jemaat dan Badan Pelayanan
Jumlah personil Majelis Jemaat per Juni 2018 adalah 16 orang, yang
dibagi menjadi 4 bidang :
1. Bidang Persekutuan dan Keesaan
2. Bidang Kesaksian dan Pelayanan
3. Bidang Pembinaan dan Pengembangan
4. Bidang Penatalayanan
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Majelis Jemaat juga dibantu oleh Kelompok Kerja (pokja)
MJ dalam bidangnya masing-masing.
Badan Pelayanan terdiri dari 6 Komisi, 6 Tim, 10
Koordinator Wilayah, serta Panitia yang dibentuk sesuai
dengan kebutuhan program (1 panitia yang bersifat
tetap yaitu Panitia Pos Jemaat Kedungwuni).
Catatan :
Beberapa lulusan teologia yang pernah membantu
pelayanan di GKI Pekalongan:
1. Lili Dwi Aryani (1977 - 1978)
2. Magdalena (1987 - 1989)
3. Imanuel Budidharma (2002 - 2003)
4. Stella Luciana Handojono (Oktober 2013 - Desember
2013)
5. Adiel Rahmanto (Februari 2014 - September 2014)
6. Mario Gunawan (menyesuaikan waktu luang)
7. Modi Tiko Pradana (Februari 2018 - Agustus 2018)

Pelayanan Lapas
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GKI PEKALONGAN KINI DAN KE DEPAN
@0

0

MJ telah menetapkan Visi dan Misi GKI Pekalongan, sebagai panduan kehidupan bergereja di GKI Pekalongan.
Visi :
Menjadi Jemaat yang melayani dalam rangka mewujudkan kasih kepada Allah dan Sesama.
Misi :
1. Meningkatkan kualitas persekutuan yang dapat menumbuhkan kedekatan setiap pribadi anggota jemaat
dengan Allah.
2. Menanamkan prinsip kepemimpinan yang melayani secara berkesinambungan.
3. Menumbuh-kembangkan sikap kesadaran akan kebersamaan dalam persekutuan, kesaksian dan pelayanan.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap anggota jemaat yang membutuhkan perhatian khusus.
5. Melaksanakan secara optimal pelayanan kepada masyarakat yang kurang mampu, terutama di bidang
kesehatan.

2. Data
2.1. Data Alamat
Alamat : Jalan Merpati 1 (Depan GOR Jatayu), Pekalongan - 51114
E-mail : info@gkipekalongan.com
Telepon : (0285) 421095; 423124, HP 0856.4082.4825, Fax : (0285) 428288
 '
 
Perbandingan awal dan yang terbaru :
Tahun 1957 : Sidi : 70 orang
Baptisan : 50 orang
Tahun 2017 : Sidi : 809 orang
Baptisan : 279 orang

Pdt. Em. Andrew Lucius Bhintarto
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Data tidak jelas : 274 orang

Pdt. Yosua Agung Nugroho Hadiusodo
dan Rita (istri)
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2.3. Data Kebaktian
1.

Kebaktian Umum
Kebaktian Anak
Kebaktian Remaja
Komisi Dewasa Muda
Komisi Dewasa
Komisi Usia Lanjut

2.
3.
4.
5.

: hari Minggu : pukul : 06.00 WIB dan 16.30 WIB, rata-rata kehadiran 360 orang.
: hari Minggu : pukul 08.15 WIB, rata-rata kehadiran 75 orang.
: hari Sabtu : pukul 17.00 WIB, rata-rata kehadiran 50 orang.
: hari Rabu : pukul 19.00 WIB, rata-rata kehadiran 30 orang.
: hari Selasa : pukul 18.00 WIB, rata-rata kehadiran 30 orang.
: hari Jumat : pukul 06.00 WIB, rata-rata kehadiran 45 orang.

2.4. Sarana Tempat
a. Gedung Gereja dan Gedung Penunjang
Gedung gereja yang dipakai sampai saat ini dahulunya adalah milik Majelis Sinode (MS) GPIB di Jakarta
yang dipinjamkan secara gratis. Pada tahun 1975, MS GPIB menawarkan kepada MJ GKI Pekalongan untuk
mengambil alih kepemilikan gedung gereja. Namun karena pada saat itu MJ belum mempunyai dana yang
dibutuhkan, MJ hanya membayar uang sewa kepada Majelis Sinode GPIB di Jakarta, sambil terus diupayakan
negosiasi tentang nilai penggantiannya serta menghimpun dana yang dibutuhkan. Akhirnya, pada tanggal
9 Januari 1986 gedung gereja ini resmi menjadi milik GKI Pekalongan. Gedung gereja GKI Pekalongan telah
direnovasi dua kali, yaitu pada tahun 1954 dan pada bulan September 1999 s.d. Februari 2003. Bangunan
gedung gereja dan gedung penunjang pasca renovasi diresmikan pemakaiannya pada HUT GKI Pekalongan
yang ke - 54, tanggal 18 Maret 2003.
b. Pastori
GKI Pekalongan mempunyai 2 pastori, yang terletak di Jalan Toba 20 Pekalongan dan Perumahan Kapuas
Endah C.1 Pekalongan.
c. Gedung Klinik Pratama Siloam
Bangunan 2 lantai yang terletak di Jalan Jetayu 4A Pekalongan (sekitar 50 m dari gedung gereja), digunakan
untuk pelayanan kesehatan masyarakat umum.

3. PROGRAM KERJA
Program kerja Majelis Jemaat dan Badan Pelayanan dibuat setiap tahun dengan periode 1 Januari s/d 31
Desember. Evaluasi program kerja yang telah dilaksanakan dan program kerja setahun ke depan dibahas dalam
rapat kerja MJ pada bulan Januari. Beberapa program khusus GKI Pekalongan :
 / 

  

Memberikan bantuan pengobatan, setiap hari kecuali hari Sabtu dan Senin. Mayoritas pasien (sekitar 90
%) adalah masyarakat umum (bukan anggota jemaat), dengan jumlah rata-rata sekitar 75 pasien pada hari
Minggu dan sekitar 25 pasien pada hari lainnya.
  

 1   1 009  



Mengadakan penjaringan calon Mahasiswa Teologi, mengadakan percakapan untuk pemberian
rekomendasi, serta mendampingi calon mahasiswa agar dapat mengikuti tes dengan baik.



Mendampingi Mahasiswa Teologi asal GKI Pekalongan dalam bentuk membantu biaya studi,
sharing dan pembekalan.Bersyukur kepada Tuhan, sudah cukup banyak anggota jemaat
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asal GKI Pekalongan yang terpanggil untuk masuk Sekolah Teologi dan menjadi Pendeta
GKI, beberapa masih dalam proses kependetaan dan beberapa masih dalam proses studi.
?/000    1
Bekerjasama dengan PMI Pekalongan, diadakan 3 x setahun.
Sangat dibutuhkan masyarakat terkhusus pada saat bulan puasa umat Muslim.
7' /  "/0  

Memberi bantuan untuk masyarakat umum, meliputi bantuan sandang pangan/sembako, dana pendidikan
untuk Sekolah Kristen, dan lainnya sesuai dengan kebutuhan.
)!  0

#



Mengadakan kebaktian dan memberi bantuan/perhatian untuk warga binaan Kristen di Lembaga Pemasyarakatan
dan Rumah Tahanan di Pekalongan.

Komisi Anak
4. HARAPAN KEDEPAN
Melihat perkembangan Jemaat GKI Pekalongan dari awal sampai saat ini, begitu banyak peristiwa yang sudah
terjadi, begitu banyak perubahan yang sudah dilaksanakan, dan begitu nyata betapa Tuhan secara aktif menyertai
dan memberkati perjalanan hidup Jemaat GKI Pekalongan. Tetapi tentu saja, sejarah GKI Pekalongan tidak akan
berhenti sampai di usianya yang ke-70, perjalanan masih terus berlanjut seiring dengan perjalanan waktu. Peran
setiap anggota jemaat sangat diperlukan dalam memperindah kehidupan bergereja. Gereja membutuhkan
keterlibatan setiap anggotanya, saling bahu-membahu, bersatu padu, dalam gerak langkah yang terpadu untuk
membangun Jemaat GKI Pekalongan agar terus bertumbuh dan berkembang. Bukan untuk membesarkan dan
membanggakan diri, namun dalam rangka menyambut panggilan Ilahi, berkarya dan bersaksi untuk menghadirkan
kerajaan Allah.
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PROFIL JEMAAT
GKI STADION
SEJARAH DIMULAI
Sekitar tahun 1936-an, di Semarang belum ada gereja yang berbahasa Tionghoa atau Hokkian, sehingga orang
Kristen yang berasal dari Tiongkok mengalami kesulitan. Tuhan menggerakkan hati Bapak Phoa Oen Hoo untuk
mengumpulkan mereka untuk bersekutu. 7 orang, yang terdiri dari : Bapak Oei Tong Kwan, Bapak Go Siong Hway,
Bapak Tan Tjay Sik, Bapak Nyoo Pek Dho, Bapak Phoa Oen Hoo, Bapak Na Guan Bing, dan Bapak Thio Tjiok Hwa
(Harman Musa) yang saat itu berusia 16 tahun bersekutu menggunakan bahasa Hokkian di daerah Kentangan, di
ruang tamu rumah Bapak Sie Eng Gong, seorang penginjil dari Magelang. Kebaktian dipimpin oleh Pdt. Siahaya yang
berasal dari suku Ambon, dan diterjemahkan oleh Bapak Phoa Oen Hoo ke dalam bahasa Hokkian. Persekutuan ini
diadakan setiap Minggu pagi, dan tiap Kamis sore diadakan Persekutuan doa.
Pada tahun 1938, persekutuan ini mendapat ijin dari Gereja Belanda, Protestant Indische Kerk, untuk memakai
gedung Koepel Kerk yang sekarang dikenal sebagai Gereja Blenduk sebagai tempat ibadah. Mula-mula ibadah
dihadiri 15-20 orang dan 15 anak Sekolah Minggu. Persekutuan doa tetap diadakan menggunakan rumah anggota
secara bergilir. Kebaktian di Gereja Blenduk berlangsung hingga tahun 1949.
Tahun 1941, Tuhan menambahkan jumlah anggota menjadi 100 orang, atas anjuran dan bantuan Pdt. Hac Hildering,
seorang Zending Oost Java di Surabaya yang pandai berbahasa Hokkian, pada tanggal 24 Agustus 1941 diresmikan
berdirinya Hoa Kiauw Kie Tok Kauw Hwee Semarang , dan masuk dalam Sinode Tionghoa Kie Tok Kauw Hwee Jawa
Timur yang berpusat di Surabaya. Inilah tonggak sejarah paling penting dalam perjalanan GKI Stadion, karena hari
itu diperingati sebagai hari berdirinya GKI Stadion Semarang. Pada tanggal yang bersejarah itu pula dilantik oleh
Pdt. Hac Hildering, Sidang Majelis yang pertama dengan ketua Bapak Phoa Oen Hoo.
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ALLAH MENYEDIAKAN
NO      7       7       
)                    
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Tuhan terus menambahkan jumlah anggota gereja, sehingga dirasakan
adanya kebutuhan akan seorang gembala tetap. Melalui doa dan
pergumulan yang panjang, diputuskan untuk memanggil Penginjil Jonathan
Wu (Ngo Nai Kiong) yang berasal dari Tiongkok dan tinggal di Singapura.
Beliau memenuhi panggilan ini dan memulai pelayanannya pada akhir Mei
1947.
Tahun 1948, Majelis Jemaat bermaksud
mendirikan gedung gereja dan merundingkan
rencana pembelian tanah. Memang Tuhan itu
Kasih adanya. Penginjil Ngo Nai Kiong yang
setiap hari mengendarai sepeda dari tempat
tinggalnya di daerah Majapahit sekarang ini
untuk melayani jemaatnya yang tinggal di daerah
“pecinan” selalu melewati Jalan Karanganyar dan
Stadion, dan dia melihat ada tanah kosong yang
ditempati secara liar di daerah itu. Penginjil Ngo
Nai Kiong melaporkan pada Majelis dan Majelis
setuju untuk membeli tanah di daerah Stadion.
Saat itu ada dua pendapat di antara Majelis yaitu
membeli tanah atas nama gereja Belanda atau
atas nama gereja sendiri. Penginjil Ngo Nai Kiong
mendukung pendapat untuk membeli tanah
atas nama gereja sendiri. Akibatnya Pdt. Spoor
mencabut sponsor Penginjil Ngo Nai Kiong,
sehingga Penginjil Ngo Nai Kiong mengundurkan
diri dan akan kembali ke Shanghai. Kehendak
Tuhan tidak bisa diduga. KLM $  E  
yang akan ditumpanginya membatalkan
perjalanan.
Majelis
memutuskan
untuk
memanggil kembali Penginjil Ngo Nai Kiong
dan menggunakan ruang tamu rumah Pdt. Liem
Siok Hie di Jalan Plampitan 31, sebagai tempat
kebaktian. Selanjutnya, di hadapan notaris
didirikanlah Yayasan Hoa Kiauw Kie Tok Kauw
Hwee (HKKTKH).
Pada akhir tahun 1949, HKKTKH yang tadinya
masuk dalam Tionghoa Kie Tok Kauw Hwee Jawa Timur pindah ke
Klasis Semarang Sinode Jawa Tengah. Pada tahun ini pula terbentuklah
Persekutuan Pemuda, tepatnya pada tanggal 3 September 1949.
Tahun 1950, Yayasan Hoa Kiauw Kie Tok Kauw Hwee mengajukan pembelian
tanah di jalan Stadion seluas 1.500 m2 kepada Java Indische Bank, dengan
harga per meter perseginya Rp. 12,50. Pada waktu itu, biaya pembangunan
gedung gereja didapat dari persembahan anggota jemaat, dan juga
persembahan dari anggota jemaat gereja lain dari Semarang dan dari luar
kota.
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Pembangunan
dikerjakan
oleh
seorang pemborong, Bapak Tan
Ie Ang, yang dibantu mandornya,
Bapak Oei She Ka. Kebaktian syukur
peletakan batu pertama diadakan
pada tanggal 9 Oktober 1950.
Pembangunan gedung gereja yang
menghabiskan dana Rp. 138.000,00.
– jumlah yang tidak sedikit waktu
itu – terus didoakan, dan akhirnya
selesai pada tanggal 3 Juni 1951.
Kebaktian
peresmian
gedung
gereja dipimpin oleh Pdt. Tan Ek
Hay sebagai Pendeta Konsulen.
Kebahagiaan kian bertambah ketika
tanggal 20 Januari 1953 diadakan
upacara pentahbisan pendeta yang
pertama yaitu Penginjil Ngo Nai
Kiong. Upacara ini dipimpin oleh
Sinode Jateng Klasis Semarang,
selain itu pelayanan komisi-komisi
juga makin berkembang.

TUHAN MEMANGGIL
HAMBA-HAMBANYA
Bulan Februari 1959, Pdt. Ngo
Nai Kiong mengundurkan diri
dari pelayanannya di Indonesia
dan melanjutkan pelayanannya
di
Hongkong.
Pelayanannya
dilanjutkan oleh Penginjil Tjeng Tjin
Sing, seorang anggota gereja yang
pertama mempersembahkan diri
untuk menjadi hamba Tuhan dan
menyelesaikan studinya di Sekolah
Tinggi Theologia Yogyakarta pada
tahun 1958. Pada bulan Mei 1959,
Majelis Jemaat memanggil penginjil
Tan Hong Eng sebagai pengerja
gereja, kemudian tahun 1961, Majelis
Jemaat kembali memanggil seorang
lulusan SAAT Malang yaitu Bapak
Thomas Kho.
Selama
kekosongan
pendeta,
Pdt. Tan Kiem Liong (Sulaiman
Budipranoto) dari GKI Karangsaru
menjadi konsulennya. Tahun 1964,
Majelis Jemaat kembali menambah
jajaran hamba Tuhannya dengan
memanggil Pdt. Shu Yen Yen
menjadi gembala, disusul penginjil
Sdri. Oey Giok Ling yang melayani
jemaat selama setahun (1965-1966).
Pada masa itu, jumlah anggota
jemaat bertambah dengan pesat,
khusus paduan suara yang dipimpin
oleh Ibu Pdt. Shu Yen Yen sering
melayani jemaat-jemaat di kota-
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Penahbisan Pdt. Ngo Nai Kiong
kota lain. Juga pada masa itu, Majelis
Jemaat membangun rumah pastori.
Sayang sekali pada tahun 1967, Pdt.
Shu Yen Yen menerima panggilan
Majelis Jemaat
Gereja Chen Li
Singapura. Selama kekosongan
pendeta, sekali lagi Pdt. Sulaiman
Budipranoto menjadi konsulennya.
Awal tahun 1968, salah seorang
anggota jemaat yang terpanggil
untuk menjadi hamba Tuhan, yaitu
Bapak Tjoe Tjien Loeng (Enoch
Tjoeanda) setelah lulus dari SAAT
Malang kembali ke gereja dan
melayani selama setahun, sebelum
kemudian terpanggil untuk menjadi
penginjil di Ambon.
Dengan situasi Indonesia tahun
1968 di mana semua yang
berbau “mandarin” harus ditutup
berdasarkan peraturan pemerintah,
maka dengan persetujuan Majelis
Jemaat nama gereja diubah menjadi
Gereja Kristen Indonesia (GKI) dan
akhirnya dikenal sebagai GKI Stadion
Semarang. Pada masa itu pula
diadakan kebaktian menggunakan
Bahasa Indonesia. Untuk lebih
meningkatkan kebaktian dalam
Bahasa Indonesia Majelis Jemaat
memanggil
Pdt. The Hian Hoo
(Petrus Hardjopranoto) yang semula
melayani GKI Purwokerto dan
Penginjil Sim Jung Khang (Andreas

Hadi Simeon) sebagai hamba
Tuhan di GKI Stadion. Pdt. Petrus
Hardjopranoto kemudian diteguhkan
sebagai gembala GKI Stadion pada
tanggal 12 Juli 1968. Pentahbisan
pendeta kembali dilakukan pada
tanggal 15 September 1971 terhadap
Penginjil Tjen Tjing Sing dan Penginjil
Andreas Hadi Simeon. Mulai saat itu
diadakan tiga kali kebaktian, yaitu
dalam Bahasa Indonesia, Mandarin,
dan Hokkian. Selain itu terdapat
juga tiga Pos Sekolah Minggu
yaitu di Pederesan, Plampitan, dan
Gang Tengah. Bulan Agustus 1974
hingga September 1976 Pdt. A.H.
Simeon memperdalam ilmu ke
Amerika Serikat. Untuk sementara
tugas-tugasnya digantikan oleh
Ibu Lilian Simeon dan Penginjil
Silas CB Tjahjono (Tjhen Lie Tjhian),
seorang penginjil yang melayani
di GKI Stadion pada tahun 19751978. Pada tanggal 19 Nopember
1979 Pdt. Tjeng Tjin Sing kembali ke
rumah Bapa di Sorga dalam usia 63
tahun setelah menderita sakit. Pdt.
Tjeng Tjin Sing telah melayani di GKI
Stadion selama 21 tahun.
Pdt. Petrus Hardjopranoto memasuki
masa emeritasinya pada tanggal 18
Mei 1981 setelah melayani jemaat GKI
Stadion selama 13 tahun. Karenanya,
jemaat perlu mencari pengerja
gereja yang baru dan secara resmi
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memanggil Ibu Lilian Simeon (Tan
Lie Fen) sebagai penginjil. Pada
tahun 1986, Pdt. Andreas Hadi
Simeon beserta penginjil Ibu Lilian
Simeon menerima panggilan jemaat
di New Zealand. Bersyukur ada Ibu
Priscilla Sie yang telah melayani
jemaat sejak 1984 kendati hanya
sampai tahun 1987 saja, sehingga
tidak
mengalami
kekosongan.
Untuk
mengatasi
kebutuhan
tenaga pengerja, Majelis Jemaat
memanggil Bapak Budi Cahyono
Sugeng sebagai calon pendeta.
Pada tahun 1987, Penginjil Philip
Lukito, salah satu anggota gereja
yang
mempersembahkan
diri
sebagai hamba Tuhan dan telah
lulus dari SAAT Malang bergabung
dengan jajaran hamba Tuhan GKI
Stadion dan melayani jemaat selama
3 tahun hingga tahun 1990. Pada
bulan Maret 1987 Majelis Jemaat
juga memanggil Penginjil Titus
Gunawan Hendriyanto dan Penginjil
Thio Hui Fong sebagai hamba Tuhan
di GKI Stadion. Penginjil Thio Hui
Fong masih melayani di GKI Stadion
Semarang sampai saat ini.
Sementara belum ada pendeta,
maka Pdt. A.K. Jonatan dari Gereja
Gereformeerd Kalisari Semarang
menjadi konsulen, sampai tanggal
20 September 1988, ketika Penginjil
Titus
Gunawan
Hendriyanto
ditahbiskan sebagai pendeta GKI
Stadion. Menyusul kemudian, pada
tanggal 26 Agustus 1991 Bapak
Budi Cahyono Sugeng ditahbiskan
sebagai pendeta GKI Stadion hingga
pendewasaan GKI Gondomono di
tahun 1992.
Sementara itu, pada tanggal 15
Juni 2004 Pdt. Titus Gunawan
menerima panggilan pelayanan di
Jakarta sehingga harus mengakhiri
pelayanannya di GKI Stadion. Untuk
mengisi kekosongan pendeta di
GKI Stadion, maka Pdt. Johannes
Liem dari Gereja Kristen Indonesia
Beringin Semarang menjadi Pendeta
Konsulen sejak Juni 2004 hingga Juni
2012, dan kemudian dilanjutkan oleh
Pdt. Rahmat Paska Radjagukguk
dari Gereja Gereformeerd Kalisari
Semarang sejak Juli 2012 hingga
Pdt. Ponco Trihandoko diteguhkan
sebagai pendeta pada tanggal 3
November 2014.

PELAYANAN TERUS
BERKEMBANG
Pekerjaan Tuhan di GKI Stadion
terus
berkembang.
Pada
pertengahan tahun 1980 dibentuk
Seksi Pengabaran Injil, kemudian
dilanjutkan dengan pendirian Pos PI
di rumah Bapak Tjandra Suyanto di
Beton Mas Utara B/151, Tanah Mas.
Melihat pentingnya pelayanan musik
dan paduan suara, pada bulan Maret
1981 dibentuklah Komisi Musik dan
Paduan Suara.
Pada tahun 1983, GKI Stadion
mendirikan gedung gereja baru di
daerah Tanah Mas, di atas sebidang
tanah yang dipersembahkan oleh
Tua-Tua Samsoe Hidayat. Pada
tanggal 6 Desember 1984, diadakan
kebaktian
peresmian
gedung
gereja di daerah Gondomono
sebagai cabang dari GKI Stadion.
Pada tahun 1985, gereja ini
membuka
Sekolah
Minggu,
kemudian statusnya meningkat
menjadi bakal jemaat (bajem).
Pada tanggal 1 Desember 1992,
Bajem Gondomono didewasakan
dengan Pdt. Budi Cahyono Sugeng
sebagai pendetanya. Di GKI Stadion
sendiri
pengunjung
kebaktian
meningkat dengan pesat, karena
itu gedung gereja dipugar dan
ditambahkan balkon di dalamnya
untuk menambah kapasitas gedung
gereja.
Dengan makin berkembangnya
pelayanan,
makin
banyaknya
anggota, dan makin beragamnya
aktivitas gereja, tidak memungkinkan
lagi bagi Majelis Jemaat untuk

menanganinya secara langsung,
maka dibentuklah bidang-bidang
sebagai kepanjangan tangan Majelis
Jemaat untuk menangani berbagai
kegiatan gereja, yaitu Bidang :
Persekutuan, Pembinaan, Diakonia,
Sarana & Prasarana, Administrasi,
Keuangan, Misi & PI. Selanjutnya,
mengingat
betapa
pentingnya
memiliki Visi dan Misi agar pelayanan
gereja menjadi lebih terarah, pada
tahun 2005 dibentuklah Tim Visi
dan Misi untuk membantu Majelis
Jemaat merumuskan Visi dan Misi
Gereja untuk 10 tahun ke depan.
Rumusan
tersebut
kemudian
disosialisasikan kepada anggota
jemaat dan mulai digunakan
sebagai dasar penyusunan program
kerja pada rapat koordinasi tanggal
5 Maret 2006.
Salah satu penekanan dalam Visi dan
Misi Gereja adalah ibadah, karena
itu pada tahun 2006 dibentuklah
Panitia Ibadah yang kemudian
menjadi Bidang Musik dan Ibadah.
Untuk
memenuhi
kebutuhan
dari jemaat usia muda serta para
orang tua Anak Sekolah Minggu,
pada tanggal 27 Januari 2008,
jam kebaktian ditambah menjadi
tiga kali, dengan menambahkan
satu jam kebaktian yang diadakan
bersamaan dengan jam Sekolah
Minggu dan menggunakan full band
dengan lagu-lagu kontemporer.
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MENJANGKAU KELUAR
Setelah sekian tahun berlalu, sejak Bajem Gondomono didewasakan, GKI
Stadion mulai memikirkan untuk kembali membuka POS PI guna menjangkau
masyarakat secara lebih luas. Dengan dimotori oleh Bidang Misi dan PI
akhirnya dipilihlah Plamongan Indah. Panitia POS PI dibentuk pada tahun
2009 untuk melakukan penjajakan dan persiapan. Gereja menyewa sebuah
rumah sebagai pastori dan sekaligus tempat ibadah dan kegiatan lainnya.
Pada bulan Februari 2000, dimulailah persekutuan di POS PI Plamongan
Indah, kemudian pada bulan Maret 2000, dibuka kelas Sekolah Minggu
menggunakan ruang tamu pastori.
Pada tanggal 1 Mei 2000 Majelis Jemaat memanggil Penginjil Laurens
sebagai hamba Tuhan untuk mengembangkan POS PI Plamongan Indah.
Kebaktian perdana diadakan bulan Agustus 2000 di garasi pastori, namun
masih belum menggunakan liturgi resmi GKI dan belum ada Majelis Jemaat
yang bertugas.
Pada bulan Juni 2001, GKI Stadion membeli sebidang tanah di Plamongan
Indah untuk diproyeksikan sebagai gedung gereja nantinya, namun sayang
sekali karena terbentur oleh proses perijinan belum dapat dibangun hingga
sekarang. Dengan bertambahnya jumlah jemaat, ibadah di garasi pastori
dirasa tidak memadai lagi, maka Majelis Jemaat meminjam tempat di TK
Dian Wacana dan mulai tanggal 18 November 2001 ibadah diadakan di
aula TK Dian Wacana. Ibadah Minggu juga sudah menggunakan liturgi GKI
dengan Majelis Jemaat yang bertugas dari GKI Stadion.
Penginjil Laurens mengundurkan diri pada tanggal 30 April 2003. Selanjutnya
pelayanan diteruskan oleh Ibu Yunike Suprawi. Ketika Ibu Yunike Suprawi
mengundurkan diri tahun 2004, Majelis Jemaat menunjuk Ibu Ria Hulu
untuk menangani pengembangan pelayanan di POS PI ini.
Tahun 2009 dimulailah kelas Tunas Remaja dengan Bapak Julius Caesar
sebagai pembimbingnya, dan kemudian dilanjutkan dengan dibukanya
Persekutuan Remaja yang berlangsung hingga sekarang. Pada tanggal 25
Oktober 2009, ibadah berpindah lagi ke aula SD Dian Wacana, bersamaan
dengan kelas-kelas Sekolah Minggu yang juga mendapat pinjaman ruang
kelas di SD Dian Wacana.
Mengingat pentingnya pengembangan POS PI ini, dibutuhkan seorang
Hamba Tuhan untuk melayani secara penuh waktu di POS PI tanpa
disibukkan dengan pelayanan lainnya, dan yang bisa tinggal di sana agar
mudah berhubungan dengan anggota jemaat sehari-hari. Maka, pada
tanggal 1 Februari 2012 Majelis Jemaat memanggil Bapak Esau Kristiawan
untuk melayani di GKI Stadion POS PI Plamongan Indah.

PELAYANAN DI LADANG PENDIDIKAN
Didasari oleh kesadaran bahwa pendidikan dan penginjilan merupakan dua
hal yang berkaitan erat, maka gereja pun memperluas pelayanannya ke
bidang pendidikan. Pada tahun 1957, didirikan Sekolah Dasar Tri Tunggal,
yang dimulai dengan kelas satu dan kelas dua. Pada awalnya Kepala
Sekolah Dasar Tri Tunggal dijabat oleh Pdt. Ngo Nai Kiong sampai bulan Juli
1958, lalu diserahkan pada pengerja gereja yang baru yaitu Penginjil Tjeng
Tjin Sing. Sayang sekali karena peraturan pemerintah yang meniadakan
sekolah yang berbau “asing” dengan sangat terpaksa pada akhir tahun 1960
sekolah ini ditutup.
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Pada tanggal 16 Juni 1973, dibukalah pendidikan bahasa Mandarin dengan
siswa sekitar 150 orang. Namun hanya berlangsung hingga 1 Juli 1976.
Rupanya semangat untuk mengembangkan pelayanan di bidang pendidikan
tidak surut begitu saja. Awal Tahun 1978, Ibu Lilian Simeon mulai merintis
play group yang diberi nama Pelayanan Anak-Anak “Agape” dengan murid
pertama 3 anak. Play group ini terus berkembang sehingga pada akhir tahun
1978 telah menjadi 70 anak. Selain menggunakan bahasa Indonesia sebagai
bahasa pengantar, diberikan juga pengenalan bahasa Mandarin.
Melihat perkembangan yang sangat positif dari Pelayanan Anak-Anak Agape
ini, maka Gereja memutuskan untuk melanjutkan pelayanan ini dengan
membuka Kelompok Bermain dan Taman Kanak-Kanak Tri Tunggal di bulan
Juli 1989, menempati Gedung Agape di lingkungan GKI Stadion Semarang,
Jalan Ki Mangunsarkoro No. 3. Perintisan dan pengembangan awal sekolah
ini ditangani secara langsung oleh Pdt. Titus Gunawan. Untuk menaungi dan
mengelola sekolah dibentuklah Yayasan Sekolah Kristen Tri Tunggal pada
26 Desember 1988. Pengurus Yayasan Sekolah Kristen Tri Tunggal diangkat
dan bertanggungjawab pada Majelis Jemaat GKI Stadion Semarang.
Sekolah ini dibangun dengan dasar “Takut akan Tuhan adalah permulaan
pengetahuan“ (Amsal 1 : 7a). Perkembangan Sekolah Kristen Tri Tunggal
sangat pesat dari awal hingga saat ini. Dimulai dari 126 murid dan delapan
guru, saat ini telah berkembang menjadi beberapa unit, yaitu TK Stadion,
SD Reguler Stadion, SD Reguler Madukoro, SD Imersi, SMP Reguler, SMP
Imersi, SMA Reguler, dan SMA Imersi dan ratusan staf/guru dari semua
jenjang yang ada..

DIBANGUN UNTUK MENJADI BERKAT
Untuk memenuhi kebutuhan ruangan serta tempat parkir demi menunjang
kegiatan gereja, maka pada tahun 2002 Majelis Jemaat memutuskan untuk
menyewa tanah di sebelah gereja, yaitu di Jalan Ki Mangunsarkoro no 1A.
Sayang sekali tanah ini hanya dapat digunakan hingga tahun 2006. Pada
tanggal 20 Desember 2006, tanah tersebut dijual melalui proses lelang.
Gereja memutuskan untuk mengikuti lelang ini tetapi tidak berhasil, maka
Majelis Jemaat memutuskan untuk membangun di atas lahan yang ada.
Dibentuklah tim kecil yang mengadakan rapat pada hari Selasa 23 Januari
2007 untuk membahas renovasi dan perluasan gedung gereja.
Tim menghubungi beberapa rekan dan membuka kesempatan pada
jemaat untuk membuat design gereja. Beberapa gambar design yang
masuk kemudian dibawa dalam rapat Majelis Jemaat dan diputuskan untuk
menggunakan design dari PT. Cipta Prima Sejahtera. Selanjutnya dilakukan
revisi dan penyempurnaan gambar design seperlunya selama 1 tahun
berjalan. Pada hari Kamis, 31 Januari 2008, diadakanlah rapat pembentukan
Panitia Renovasi dan Perluasan Gedung Gereja yang dilengkapi dengan
seksi-seksinya. Dengan bekal saldo awal 92 juta rupiah yang didapat dari
persembahan jemaat dalam rangka renovasi interior gedung gereja lama
pada tahun 2006, dilaksanakanlah penggalangan dana Renovasi dan
Perluasan Gedung GKI Stadion Semarang selama 3 tahun yang dimulai
pada bulan Juni 2008 - Mei 2011.
Pada bulan April 2008, ada berita bahwa tanah di Ki Mangunsarkoro no. 1A
hendak dijual dan ditawarkan kepada GKI Stadion. Melalui pergumulan doa
Majelis Jemaat dan Panitia meyakini bahwa Tuhan memberi tanggung jawab
yang lebih besar, maka Majelis Jemaat memutuskan untuk membeli tanah
Jalan Ki Mangunsarkoro no. 1A dengan sumber dana ditanggungkan kepada
YPK Tri Tunggal untuk pengembangan sekolah dan sekaligus menyediakan
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tempat ibadah sementara pada
saat gereja dibangun. Pada bulan
Desember 2008, ditandatangani
akta jual beli tanah Jalan Ki
Mangunsarkoro no. 1A, Semarang.
Tuhan memimpin setiap langkah,
dengan doa dan pengucapan syukur
dilaksanakanlah peletakan batu
pertama pembangunan Sekolah
Kristen Tri Tunggal pada Minggu, 25
Oktober 2009 pukul 09.20 WIB dan
pembangunan gedung diselesaikan
pada bulan Agustus 2010. Pada
tanggal 15 Agustus 2010 pukul
09.15 WIB, diadakanlah kebaktian
syukur yang dipimpin oleh hambahamba Tuhan. Upacara peresmian
Gedung TK Kristen Tri Tunggal,
Jalan Ki Mangunsarkoro 1A diadakan
pada hari Selasa, 24 Agustus 2010,
bertepatan dengan HUT GKI Stadion
ke-69, dengan mengundang instansi
pemerintah yang terkait.
Bersamaan
dengan
proses
pembangunan gedung Sekolah
Kristen Tri Tunggal tersebut, Panitia
Renovasi dan Perluasan Gedung GKI
Stadion Semarang mempersiapkan
pembangunan gedung gereja dan
acara peletakan batu pertama
pembangunan
gedung
gereja
diselenggarakan pada 24 Oktober
2010, oleh para hamba Tuhan, Ketua
Yayasan GKI Stadion Bapak Samsoe
Hidajat; Ketua Majelis Bapak Rudy
Yashito; Ketua Panitia Pembangunan
Bapak Gunawan Kanadi dan
perwakilan semua komisi. Hadir
juga dalam acara ini, Pdt. Em. Petrus
Hardjopranoto dan Pdt. Andreas
Hadi Simeon yang pernah melayani
di GKI Stadion Semarang, serta Pdt.
Johannes Liem sebagai Pendeta
Konsulen di GKI Stadion Semarang
saat itu.
Dengan iman dan ucapan syukur,
diiringi dengan doa yang tak
putus-putusnya
dipanjatkan,
hamba-hamba
Tuhan,
Majelis
Jemaat, seluruh anggota jemaat
dan simpatisan bertekun dalam
memberikan persembahan untuk
pembangunan
rumah
Tuhan.
Persembahan yang diterima berasal
dari anak sekolah minggu, remaja,
pemuda, kaum dewasa maupun para
lanjut usia, yang kaya mau pun yang
sederhana, yang berpendidikan
mau pun yang biasa biasa saja,
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pemimpin gereja mau pun anggota
jemaat biasa, dan simpatisan.
Pengalaman ini memperkuat iman
dan kesatuan semua orang yang
terlibat sebagai anggota keluarga
GKI Stadion Semarang. Kasih dan
pemeliharaan Tuhan nyata di dalam
hidup setiap orang secara pribadi
maupun sebagai gereja. Puji Tuhan
pada tanggal 25 Agustus 2013,
gedung gereja boleh diresmikan
bagi kemuliaan nama Tuhan.

jemaat GKI Stadion Semarang,
bagaimana kami harus bersatu,
melangkah maju bersama Tuhan,
Sang Gembala Agung, tetap
bersemangat
memikirkan
dan
mengatur agar GKI Stadion terus
bertumbuh sehat. Kiranya GKI
Stadion Semarang boleh terus
bersatu, bersama dan bertumbuh,
bagi kemuliaan Tuhan, menjadi
berkat untuk melayani dunia bagi
generasi sekarang dan yang akan
datang sampai Maranatha!

Oleh
anugerah-Nya,
setahun
kemudian
setelah
peresmian
gedung
gereja
dan
setelah
bergumul hampir 10 tahun untuk
menanti
kehadiran
seorang
pendeta yang melayani di tengah
jemaat, akhirnya impian tersebut
terwujud dengan hadirnya Pdt.
Ponco Trihandoko untuk bersama
melayani Tuhan di tempat ini hingga
diteguhkan sebagai pendeta pada
tgl. 3 November 2014. Masa 10 tahun
tanpa seorang pendeta jemaat,
bukanlah masa yang mudah; namun
ternyata indah. Di masa inilah Tuhan
mengajar dan membentuk kami,

Pdt. Ponco Trihandoko
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Beberapa Hamba Tuhan yang melayani dari awal hingga saat ini :

































Pdt Jonathan N. K. Wu : 1947 - 1959
Pdt. Tjeng Tjin Sing : 1958 - 1977
Pdt. Tan Hon Eng : 1958 - 1960
Pdt. Thomas Kodrat : 1961 - 1964
Pdt. Shu Yen Yen : 1964 - 1967
Ev. Oey Giok Ling : 1965 - 1966
Pdt. Enoch Tjoeanda : 1968 - 1969
Pdt. Petrus Hardjopranoto : 1968 - 1981
Pdt. Andreas Hadi Simeon : 1968 - 1986
Ev. Silas C. Buditjahjono : 1975 - 1978
Ev. Lilian Simeon : 1981 - 1986
Ev. Priscilla Sie : 1981 - 1987
Pdt. Budi Cahyono : 1986 - 1992
Ev. Philip Loekito : 1987 - 1990
Pdt. Titus Gunawan Hendriyanto : 1987 - 2014
Ev. Thio Hui Fong (Eunike Chilvia Natalis Thio) : 1987 - sekarang
Ev. Andronikus Herijanto : Juli 1996 - Juni 2001
Ev. Disana Senang Ria Hulu : Agustus 1997 - sekarang
Ev. Laurens Efraim Tangel : 1 Mei 2000 - 30 April 2003
Ev. David H. Sinaga dan Ev. Yunike Suprawi : 1 Agustus 2005 - 31 Juli 2006
Alm. Ev. Philip Loekito : Januari 2005 - Desember 2007
Ev. Djoko Paulus Setiawan : Januari 2008 - 31 Januari 2013
Alm. Ev. Setiawan Bensohur : 1 Juli 2008 – dipanggil Tuhan pada 18 Februari 2012
Ev. Rita Bensohur : 1 Mei 2012 - sekarang
Ev. Esau Kristiawan : 1 Februari 2012 - sekarang
Ev. Palguno Setyonugroho sebagai tenaga    untuk membantu pelayanan di Remaja
(1 Juni 2012 - sekarang)
Ev. Ong Onky Librana : 01 April 2013 - sekarang
Ev. Fam Ji Tung : 2014 - sekarang
Ev. Lisiana Tanty : 2014 - sekarang
Ev. Fung Ing Permatasari : 2014 - sekarang
Pdt. Ponco Trihandoko, diteguhkan pada tanggal 3 November 2014
Ev. Linda Handoko : 2014 - sekarang

Peletakan Batu Pertama
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: 1071 orang / Baptisan : 336 orang

PERKEMBANGAN PELAYANAN
GKI
Stadion
Semarang
berdirinya
hingga
saat

merupakan
gereja
ini,
dan
memiliki

dengan
latar
belakang
Tionghoa
dari
awal
jam
ibadah
khusus
dalam
bahasa
Mandarin.

GKI Stadion Semarang merupakan gereja dengan latar belakang Tionghoa dari awal berdirinya hingga saat ini, dan
memiliki jam ibadah khusus dalam bahasa Mandarin.

(Lanjutan dari halaman 55 - 56 :
Berbagi Informasi Pelayanan)
Susunan Personalia Pengurus

BPMK dan BPHM MK GKI Purwokerto
masa pelayanan 2018-2021 :
Ketua : Pnt. Juliono Seloatmodjo (GKI Martadireja Purwokerto)
Wakil Ketua : Pdt. Dinna Dwi Putranti (GKI Banyumas)
Sekretaris I : Pdt. Debora Vivi Martining Astuti (GKI Bobotsari)
Sekretaris II :
Pdt. Edward Raymond Setiawan (GKI D.I. Panjaitan Purwokerto)
Bendahara I : Pnt. Inge Inggarwati (GKI Kutoarjo)
Bendahara II : Pnt. Mori John Rajagukguk (GKI Purworejo)
Anggota :
Pnt. Jabontar Nainggolan (GKI Gombong)
Pnt. Paul Johnson (GKI Kebumen)
Pnt. Bowo Rahardjo (GKI D.I. Panjaitan Purwokerto)
Pdt. Barmen Brevis Lumbantoruan (GKI Purwareja-Klampok)
Pdt. Theofanny Sutanto (GKI Gatot Subroto Purwokerto)
Pdt. Yulius Perdana Putera (GKI Ajibarang)
Pnt. Sarjono (GKI Purbalingga)
BPHM MK GKI Klasis Purwokerto
1. Sdri. Christine Ade Kirana (GKI Karanglewas)
2. Pnt. Padmawati Sutanto (GKI Gatot Subroto Purwokerto)
(berdasarkan P XXII MK GKI Klasis Purwokerto yang
diselenggarakan Rabu-Kamis, 16-18 Juli 2018 bertempat di
Wisma Sejahtera, Magelang).
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BERBAGI INFORMASI PELAYANAN
Susunan Personalia Pengurus

BPMK dan BPHM MK GKI Klasis Jakarta I

Susunan Personalia Pengurus

BPMK dan BPHM MK GKI Klasis Jakarta II

masa pelayanan 2018-2021 :

masa pelayanan 2018-2021:

Ketua Umum
: Pdt. Gatot Pujo Tamtama (GKI Jatiasih)
Wakil Ketua
: Pnt. Thimotius FC Abineno (GKI Pulomas)
Sekretaris
: Pnt. Catur (GKI Jatiasih)
Wakil Sekretaris : Pnt. Oscar Wardhana (GKI Kwitang)
Bendahara
: Pnt. Natan (GKI Kelapa Cengkir)
Wakil Bendahara : Pnt. Pudyastuti (GKI Jatimurni)
Anggota
:
Pdt. M.R. Kurniadi (GKI Rawamangun)
Pdt. Stella Luciana Handojono (GKI Menteng)
Pnt. Jozina Fetti Asbanu (GKI Rawamangun)
Pnt. Sani Susanto (GKI Taman Cibunut)

Ketua Umum : Pdt. Woro Indyas Tobing (GKI Kebayoran Baru)
Ketua 1 – Bidang Pembinaan Generasi Muda :
Pdt. Boas Pepalem Tarigan (GKI Palsigunung)
Ketua 2 – Bidang Pembinaan Dewasa :
Pdt. Marfan F. N. Tahamata (GKI Serpong)
Ketua 3 – Bidang Persekutuan :
Pdt. Lily Ziane Thalo Jacobs (GKI Kebayoran Baru)
Ketua 4 – Bidang Pembangunan Jemaat :
Pdt. Tri Yeni Sulistiani (GKI Pamulang)
Ketua 5 – Bidang Kesaksian Pelayanan :
Pnt. Oembardito (GKI Bintaro Utama)
Sekretaris Umum : Pdt. Thomas K. Kartomo (GKI Maleo Raya)
Wakil Sekretaris Umum :
Pnt. Naomy Herdhianti (GKI Serpong)
Bendahara Umum :
Pnt. Daniel James Rompas (GKI Pondok Indah)
Wakil Bendahara Umum : Pnt. Fifie Tjahjani ( GKI Serpong)
Strategi Program :
Pnt. Bambang Nugroho ( GKI Cinere)
Pnt. Zisca Pesiwarissa (GKI Keb.Baru)
Anggota Bidang Pembinaan Generasi Muda
t1FOEBNQJOH,PNJTJ"OBL
Pnt. Sulistyono (GKI Ciledug Raya)
t1FOEBNQJOH,PNJTJ3FNBKB
Pnt. Joelianto Handoko (GKI Cinere)
t1FOEBNQJOH,PNJTJ1FNVEB
Pnt. Frelon Adi Chandra (GKI Ampera)
Anggota Bidang Pembinaan Dewasa
t1FOEBNQJOH,PNJTJ%FXBTB&LPOPNJ.JLSP
Pnt. Sujarwo Silas (GKI Pondok Indah)
t1FOEBNQJOH,PNJTJ4FOJPS
Pnt. Sahala Lumbanraja (GKI Sarua Indah)
Anggota Bidang Persekutuan
t1FOEBNQJOH,PNJTJ4FOJ.VTJL(FSFKBXJ
Pnt. Glen S. Tanihatu (GKI Bintaro)
Anggota Bidang Pembangunan Jemaat
t1FOEBNQJOH5JN-JUCBOH
Pnt. Erwin Yuniawan (GKI Graha Raya)
t*OGPLPN1OU+POBUIBO"SZ (,*#JOUBSP6UBNB
Anggota Bidang Kesaksian Pelayanan
t1FOEBNQJOH5JN-FHBM.JOJTUSZ
Pnt. MHB Malthus Sitorus Pane (GKI Pamulang)
t1FOEBNQJOH,PNJTJ0JLVNFOF.BTZBSBLBU
Pnt. Irwan Tampubolon (GKI Maleo Raya)

BPHM MK GKI Klasis Jakarta I
1. Pnt. James Gumansalangi (GKI Taman Cibunut)
2. Bp. Denny Suharjo (GKI Kwitang)
(berdasarkan P XIX MK GKI Klasis Jakarta I yang
diselenggarakan pada hari Jumat-Sabtu tanggal 13-14 Juli
2018 bertempat di GKI Kwitang Jakarta)

Susunan Personalia Pengurus

BPMK dan BPHM MK GKI Magelang
masa pelayanan 2018-2021 :
Ketua :
Pdt. Eka Setiawan Tejo Kesuma (GKI Pajajaran, Magelang)
Wakil Ketua :
Pdt. Chiko Kwit Lim (GKI Pahlawan, Magelang)
Sekretaris : Pdt. Kristiani Santoso (GKI Muntilan)
Wakil Sekretaris : Pdt. Helen Ruth Manurung (GKI Salatiga)
Bendahara : Pnt. Fiona Sandrawati (GKI Banjarnegara)
Wakil Bendahara : Pnt. Aries Kristyanto (GKI Salatiga)
Anggota :
1. Pnt. Saim Julianto (GKI Parakan)
2. Pnt. Sri Mulyani (GKI Pahlawan, Magelang)
3. Pdt. Raharjo Widhipangreksa (GKI Tegalrejo, Salatiga)
4. Pdt. Yusak Rimanto (GKI Parakan)
5. Pnt. Kevin Tony Rey (GKI Temanggung)
6. Pnt. Edison Tampubolon (GKI Soka, Salatiga)
BPHM MK GKI Klasis Magelang
1. Sdri. Daniela Idawati (GKI Parakan)
2. Pnt. Budiyanto Adhi Rejeki (GKI Wonosobo)
(berdasarkan P XX MK GKI Klasis Magelang yang
diselenggarakan Kamis-Jumat, 26-27 Juli 2018 bertempat di
Wisma Sejahtera, Magelang).

BPHM MK GKI Klasis Jakarta II
t#QL3BINBEJ.VSXBOUP (,*#JOUBSP
t#QL)FOESZ1VSCB (,*(SBIB3BZB
(berdasarkan P XVIII MK GKI Klasis Jakarta II yang
diselenggarakan pada hari Kamis, 19 Juli 2018 - Sabtu, 21
Juli 2018 bertempat di ICE BSD City, Tangerang)
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Susunan Personalia Pengurus

Susunan Personalia Pengurus

BPMK dan BPHM MK GKI Semarang Timur
masa pelayanan 2018-2021 :

BPMK dan BPHM MK GKI Klasis
Semarang Barat masa pelayanan 2018-2021 :

Ketua Umum :
Pdt. David Christianto (GKI Genuk Indah Semarang)
Sekretaris 1 : Pdt. Albert A. Pandiangan (GKI Rembang)
Sekretaris 2 : Pdt. Lie Thien Siang (GKI Cepu)
Bendahara 1 : Pnt. Merangwati (GKI Peterongan Semarang)
Bendahara 2 : Pnt. Mariani (GKI Lasem)
Anggota :
Pdt. Robinson Siahaan (GKI Juwana)
Pnt. Wibowo Jayaprana (GKI Karangsaru Semarang)
Pnt. Yulius Pratomo (GKI Purwodadi)
Pdt. Vania Nathasa (GKI Blora)
Pnt. Ricky Gunawan (GKI Peterongan Semarang)

Ketua
: Pdt. William Suryajaya Rivai (GKI Beringin)
Sekretaris 1 : (BPMK mengusulkan dalam raker terdekat).
Sekretaris 2 : Pdt. Supadmo (GKI Gondomono)
Bendahara 1 : Pnt. Argawati (GKI Beringin)
Bendahara 2 : Pnt. Yulius (GKI Stadion)
Anggota
:
Pnt. Eko Suryono (GKI Tegal)
Pnt. Deo Sugondo (GKI Pekalongan)
Pnt. Kris Herianto (GKI Pemalang)
Pnt. Tohir Tamba (GKI Weleri Plelen)
Pnt. Sabarudin Halawa (GKI Gereformeerd)
Pdt. Yosua (GKI Pekalongan)

BPHM MK GKI Klasis Semarang Timur
1. Dalam proses (GKI Taman Majapahit, Semarang)
2. Bapak Tolhas Sinaga (GKI Cepu)

BPHM MK GKI Klasis Semarang Barat
Pnt. Andreas Tukimin (GKI Gondomono)
Pnt. Heni Widjaja (GKI Pekalongan)

(berdasarkan P XXI MK GKI Klasis Semarang Timur yang
diselenggarakan Senin-Rabu, 9-11 Juli 2018 bertempat di
Hotel SAME Cepu).

(berdasarkan P XXIII MK GKI Klasis Semarang Barat yang
diselenggarakan pada hari Selasa-Rabu, 3-4 Juli 2018
bertempat di Hotel Quest Semarang)

Susunan Personalia Pengurus

BPMK dan BPHM MK GKI Yogya
masa pelayanan 2018-2021 :
Ketua I : Pdt. Hadyan Tanwikara (GKI Ngupasan)
Ketua II : Pdt. Guratan Pamentasing Pragolaesa (GKI Gejayan)
Sekretaris : Pdt. Yuniar Kartika Hapsari (GKI Prambanan)
Bendahara I : Pnt. Yona Adiprasetya (GKI Gejayan)
Bendahara II : Pnt. Hermin Sri Widyastuti (GKI Prambanan)
Bidang Persekutuan :
1. Pnt. Lydia Ong (GKI Klaten)
2. Pdt. Gideon Gijanto Wihadhi (GKI Wongsodirjan)
Bidang Oikmas :
1. Pdt. Lukas Suprastowo (GKI Klaten)
2. Pnt. Etiek Febriyanti (GKI Ngupasan)
Bidang Pembinaan :
1. Pnt. J.A. Lobo (GKI Gondomanan)
2. (1 orang dari GKI Adisucipto)
Bidang Litbang :
1. Pnt. Martin Kristanto (GKI Klaten)
2. Pnt. I Ketut Mangku (GKI Wongsodirjan)
Bid. Ekonomi Kreatif :
1. Pnt. Timotius Susabda (GKI Ngupasan)
2. Pnt. Sofi (GKI Gondomanan)
BPHM MK GKI Klasis Yogya
1. Pnt. Joseph Soetianto (GKI Gejayan)
2. Bp. Gerson Hersapto (GKI Wongsodirjan)
(berdasarkan P XXI MK GKI Klasis Yogya yang
diselenggarakan Senin-Rabu, 23-25 Juli 2018 bertempat di
GKI Ngupasan, Yogyakarta).

Susunan Personalia Pengurus

BPMK dan BPHM MK GKI Klasis Solo
masa pelayanan 2018-2021 :
Ketua Umum : Pdt. Daniel Kristanto Gunawan (GKI Coyudan)
Sekretaris Umum : Pnt. Pilipus Supardi (GKI Sangkrah)
Wakil Sekretaris Umum : Pdt. Ayub Sektiyanto (GKI Kartasura)
Bendahara Umum : Pnt. Barnabas Budhianto (GKI Sorogenen)
Wakil Bendahara Umum : Pnt. Tedjo Kimiatun (GKI Coyudan)
Ketua Bidang I (Persekutuan) :
Pdt. Tunggul Barkat Gumelar (GKI Boyolali)
Sekretaris Bidang I : Pnt. Ary Puryanto (GKI Wonogiri)
Ketua Bidang II (Pembinaan) : Pnt. Kristiani (GKI Sorogenen)
Sekretaris Bidang II : Pnt. Maharsi Pamungkas (GKI Masaran)
Ketua Bidang III (Kespel) :
Pnt. Tamtama Arya Susena (GKI Sangkrah)
Sekretaris Bidang III : Pnt. Ibnoe Djoko (GKI Sragen)
Ketua Bidang IV (Litbang) :
Pdt. Sujanto Putro Waskito Wibowo (GKI Nusukan)
Sekretaris Bidang IV : Pnt. Hari Kurniawan (GKI Kabangan)
BPHM K GKI Klasis Solo
1. Ibu. Ninuk Indrastuti (GKI Coyudan)
2. Bp. Ari Wibisono (GKI Nusukan)
(berdasarkan P XXVII MK GKI Klasis Solo yang diselenggarakan
pada hari Senin-Selasa, 2-3 Juli 2018 bertempat di Wisma INRI
Karangpandan, Tawangmangu)

Susunan Personalia Pengurus BPMK dan BPHM MK GKI Klasis
Purwokerto ada di halaman 54.
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