DARI REDAKSI
Halo Sahabat MITRA GKI SW
Jateng.
Majalah MITRA GKI SW Jateng
Edisi 13, edisi Januari 2021 –
April 2021, hadir dengan tema
ERA BARU, HIDUP BARU.
Cover story terbitan kali ini
menampilkan seseorang yang
dapat
‘menggapai’ matahari,
... tetapi tak akan lama lagi
matahari semakin meninggi dan
tak akan tergapai lagi.
Hal itu akibat adanya rotasi bumi
yang berputar pada porosnya
sendiri dan revolusi bumi yang
berputar mengelilingi matahari.
Dengan demikian perubahan
adalah sebuah keniscayaan dan
kita sudah terlatih bertahuntahun, setiap hari menghadapi
situasi dan kondisi yang baru,
jika kita tanggap.
Memang pandemi Covid-19
adalah
perubahan
yang
mengejutkan,
sekalipun
demikian skill yang kita dapatkan
setiap hari, sekecil apapun pasti
dapat manjadi pematik untuk
menghadapi perubahan drastis
ini dengan menghadirkan solusi
yang inovatif dalam menghadapi
perubahan yang pemerintah
canangkan dengan sebutan Era
Baru.
MITRA GKI SW Jateng edisi 13
ini masih disuguhkan secara
online. Putusan ini kami ambil
sebagai tanggapan terhadap

S IM ON NU GRO HO HA DIKUSU MA
Anggota Redaksi MITRA GKI SW Jateng
adanya
pandemi
Covid-19
dengan
virus
Coronanya.
Kemapanan kami sampai edisi
11, harus kami tinggalkan. Rapat
penerbitan majalah MITRA GKI
yang mulanya dengan tatap
muka di ruang rapat kantor
Sinode Wilayah GKI Jateng di
kota Magelang, diganti dengan
rapat secara online.

umat
mengenal
teknologi
dan mau menggunakannya
untuk mengikuti kebaktian,
pemahaman Alkitab, dan lainlain. Bagaimana dengan umat
yang gagap teknologi atau
bahkan tak mempunyai gadget/
gawai
dan dalam kondisi
ekonomi yang pas-pasan atau
cenderung kurang?

ERA BARU, HIDUP BARU.
Tema yang merangkum NEW
NORMAL di tengah pandemi;
HARAPAN BARU yang lebih baik
di tahun 2021; dan HIDUP BARU
dalam tutur kata dan tingkah
laku sebagai tanda kasih dan
hormat atas Karya Agung Tuhan
Yesus di Kayu Salib.

Semisal di dunia penginjilan,
memperkenalkan Tuhan Yesus
sebagai Juru Selamat dunia,
mengajak
seseorang
untuk
bertobat dan menerima baptis
tidaklah semudah ‘dulu-dulu’.
Banyak
perubahan
terjadi
mengikuti
perkembangan
jaman dan juga perkembangan
perpolitikan.
Ketika
agama
sudah menjadi komoditas politik,
bagaimana seorang ‘pengabar
injil’ dapat masuk ke ranah
penginjilan yang dikehendakiNya?

Sahabat MITRA GKI SW Jateng,
kita baru saja melewati tahun
2020, tentunya ada kemapanan
sudah menguasai kehidupan
kita. Cobalah untuk melakukan
evaluasi, menengok ke belakang
sejenak dan kemudian mengatur
langkah ke depan, jangan
status quo. Kalau sudah bagus,
upayakan jadi lebih bagus.
Kalau tidak menguntungkan,
buat rencana perubahan positif
di tahun 2021 ini.

Juga di dunia pendidikan,
cara menyampaikan materi
pelajaranpun
mengalami
perubahan. Bagaimana seorang

Apakah Anda seorang pejabat
gerejawi? Saat-saat seperti ini,
apa yang akan Anda lakukan
dalam konteks Pembangunan
Jemaat? Dalam memelihara
maupun meningkatkan kwalitas
iman umat. Beruntung, kalau
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pengajar dapat menjadikan
mata pelajarannya menarik,
mengingat kebebasan anak
didiknya yang ada di rumah
dapat me-mute videonya dan
melakukan kegiatan yang lain.
Kolaborasi guru dan orangtua
sangat
dibutuhkan
untuk
membentuk anak didik belajar
mandiri secara daring/luring
dalam kedisiplinan.
Paskah akan kita rayakan di awal
April 2021. Karya Agung Bapa
dalam diri Tuhan Yesus untuk
menyelamatkan
barangsiapa
yang percaya kepada Tuhan
Yesus. Tengok ke 2020 sebentar,
betapa kotornya hidup kita
dan mari atur langkah ke
depan karna percaya itu harus
dibuktikan dengan cara hidup
yang baru dalam tutur kata dan
tingkah laku.
Dan ada tulisan lepas, ada
kesaksian
dalam
bentuk
wawancara. Dan edisi yang
akan datang kesemptan terbuka
bagi Sahabat MITRA GKI SW
Jateng untuk ikut berkontribusi
mengirimkan karya tulis yang
bukan copas dari tempat lain ke
Redaksi MITRA GKI SW Jateng
da.:
kantorgkisw_jateng@yahoo.com
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P DT . L UK MA N HA LIM
GKI SANGKRAH, SOLO
Kita tentu mengingat
kalimat yang menyatakan bahwa
“sesuatu yang tidak pernah
berubah adalah perubahan
itu sendiri”. Jadi, perubahan
terus menerus terjadi tanpa
kompromi dan tidak bisa kita
hentikan. Perubahan adalah
suatu keadaan yang berubah, di
mana keadaan pada masa lalu
tentu berbeda dengan keadaan
pada masa kini dan keadaan
pada masa kini belum tentu
sama dengan keadaan pada
masa depan. Perubahan yang
terjadi tidak selalu berdampak
dan mengarah kepada keadaan
yang lebih baik, bisa saja
berdampak buruk dan membuat
keadaan menjadi tidak lebih baik
dari keadaan sebelumnya.
Pandemi virus Covid-19
yang terjadi pada tahun 2020,
telah
memberikan
dampak
perubahan yang dialami oleh
hampir seluruh umat manusia
di dunia sampai pada saat ini,
termasuk mengubah cara kita
menjalani kehidupan di tahun
2021. Karena itu, cara kita
menjalani kehidupan di tahun
2021 ini tidak terlepas dari hal
baik maupun hal buruk yang
telah terjadi dan telah kita alami
di tahun 2020. Perubahan hidup
kita di tahun 2021 ini, juga tidak
bisa dilepaskan dari perubahan

keadaan yang terjadi di sekitar
kita, termasuk dengan siapa kita
berelasi serta nilai yang menjadi
harapan dan target kehidupan
kita dalam menjalani tahun
2021 ini. Tidak heran, jika kita
lebih mudah berubah karena
perubahan yang terjadi dari luar
diri kita atau memilih mengikuti
arus dunia yang menderas.
Padahal,
salah
satu
prinsip yang menjadi panggilan
hidup kita sebagai orang
percaya ialah menjadi “garam”
dan “terang’” yang seharusnya
memberikan pengaruh di tengah
perubahan dunia ini. Kita tidak
boleh anti terhadap perubahan.
Kita harus memaknai dan
menjadikan perubahan yang
terjadi sebagai kesempatan
untuk
meningkatkan
level
teladan kehidupan kita sebagai
umat percaya.
Maka,
kita
harus
menjadikan perubahan sebagai
“tempat
belajar”,
bukan
“tempat tinggal”. Perubahan
selalu menjadi tempat untuk
kita belajar, mempersiapkan diri
dan menata hidup kita menjadi
lebih baik di masa mendatang.
Kita tidak boleh hanya ikut
“berpartisipasi”
terhadap
segala perubahan yang terjadi.
Tetapi, kita juga harus selalu
siap “mengantisipasi” dampak

maupun akibat yang ditimbulkan
dari perubahan tersebut. Kita juga
harus menjadikan perubahan
sebagai “tantangan”, bukan
“rintangan”. Ada orang yang
“menyalahkan perubahan” atas
keadaan hidup yang dijalaninya.
Perubahan dipandang sebagai
rintangan yang menghalangi,
menghambat dan mengalihkan
fokus perhatiannya. Kita harus
melihat, menempatkan dan
memberdayakan
perubahan
sebagai
tantangan
untuk
menyatakan pekerjaan baik bagi
sesama.
Dampak
perubahan
kehidupan kita karena pandemi
virus
Covid-19,
seharusnya
dapat kita jadikan sebagai
“tempat
belajar”
dan
“tantangan” yang mengubah
kehidupan
kita.
Perubahan
yang
menjadi
kesempatan
untuk
serius
menerapkan
pola atau gaya hidup sehat,
menghargai waktu dan relasi
dengan keluarga. Perubahan
yang
menjadi
peringatan
agar kita berani “keluar dari
zona
nyaman”
kehidupan
kita, juga mempersiapkan diri
menghadapi kondisi sesulit
apapun.
Perubahan
yang
menyadarkan kepada kita untuk
semakin hidup bersandar dan
berserah pada Tuhan.
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Perayaan Paska yang kembali
kita rayakan pada tahun 2021
ini, bukan hanya membawa kita
mengenang serta merayakan
kemenangan Kristus atas kuasa
dosa dan maut. Perayaan Paska
juga mengingatkan kepada kita
bahwa Yesus-lah yang berbuat
sesuatu
dalam
anugerah
dan karya keselamatan yang
dikerjakan-Nya
bersama
Bapa dan Roh Kudus, untuk
mengubah serta memberikan
kepada kita hidup yang baru.
Perubahan hidup yang berada
dalam bayang-bayang kuasa
dosa menjadi hidup yang ‘tinggal
menetap’
dalam
anugerah
Tuhan. Perubahan dari cara dan
jalan hidup yang ‘lama’ menjadi
‘baru’ dalam terang kasih dan
kebenaran. Perubahan arah
hidup dari yang berpusat pada
“aku” menjadi berpusat pada
“Tuhan” dalam segala hal yang
kita lakukan.
Surat 2 Korintus 5:17
menyatakan bahwa Jadi siapa
yang ada di dalam Kristus, ia
adalah ciptaan baru: yang lama

4

sudah berlalu, sesungguhnya
yang baru sudah datang.
Perayaan Paska bukan soal
apa” tetapi “siapa” yang telah
mengubah
kehidupan
kita.
Perayaan Paska bukan soal
“apa yang telah kita lakukan”
tetapi “apa yang telah Tuhan
lakukan” untuk mengubah
kehidupan
kita.
Perayaan
Paska adalah peristiwa yang
kembali
mengingatkan
kita
sebagai “manusia yang baru”,
yang diberikan pengharapan
hidup yang baru, nilai dan cara
menjalani hidup yang baru di
dalam Kristus. Perayaan Paska
adalah perubahan hidup dari
“aku yang lama” menjadi “aku
yang benar-benar baru” di
dalam Kristus. Kemenangan
Kristus bukan hanya mengubah
kehidupan kita, tapi juga
memberikan kita kuasa untuk
hidup menjadi saluran berkat
dan kasih-Nya bagi sesama
yang jauh maupun yang dekat,
di tengah dunia ini. Dengan
demikian,
perayaan
Paska
kembali meneguhkan panggilan
dan menumbuhkan kesukaan
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untuk
mewartakan
kabar
baik, yaitu memperjumpakan
sesama dengan karya kasih dan
keselamatan Kristus melalui
kehadiran serta teladan hidup
kita sehari-hari.
Marilah kita kembali menapaki
dan melalui hari-hari kehidupan
kita di tahun 2021 ini bersama
dengan Tuhan. Marilah kita
juga kembali mengarahkan hati
untuk merayakan Paska yang
bukan
hanya
meneguhkan
pengharapan hidup kita, tetapi
juga memampukan kita untuk
tetap setia menceritakan kuasa
penyertaan Tuhan dan hidup
memuliakan
Tuhan
dalam
segala perkara kehidupan kita.
Selamat tahun baru dan selamat
merayakan Paska 2021.

1. Pendahuluan

oleh Pdt. Handi Hadiwitanto, PhD

Dosen Teologi UKDW

Saat tulisan ini dibaca, kita
telah memasuki tahun yang
baru. Rasanya kita tidak akan
pernah dapat melupakan bahwa
pada tahun 2020 yang baru saja
lewat, kita telah menghabiskan
hampir 9,5 bulan berkutat
dengan pandemi COVID-19 dan
segala akibatnya, dan mungkin
juga masih sampai sekarang
ini. Pandemi yang kita alami
ini benar-benar menyadarkan
kembali pada kita semua
tentang rapuhnya kehidupan
manusia di hadapan penyakit,
yang kemudian berdampak
begitu rupa pada berbagai
domain
kehidupan,
yaitu:
persoalan ketahanan ekonomi
akibat dari ada banyaknya usaha
dan pekerjaan yang terhenti,
relasi sosial antar manusia yang
menantang kepedulian dan
kemanusiaan itu sendiri, budaya
berkomunikasi
baru
yang
banyak mengandalkan teknologi
komunikasi digital, dan juga
agama yang ditantang terkait
pemahaman tentang makna,
nilai dan tujuan hidup sebagai
ekspresi dari kehendak Allah.
Memasuki tahun 2021
ini kita berharap bahwa segala
dampak dari pandemi seperti
yang disebutkan di atas mulai
dapat kita pahami dan atasi.
Inilah yang kita andaikan
sebagai suatu fase atau era
baru dalam kehidupan kita,
di
mana
berbagai
upaya
adaptif pada setiap domain
kehidupan, termasuk domain
agama, mulai terjadi. Dalam
tulisan yang terbatas ini, kita
akan berbicara terkait domain
agama, dan secara lebih khusus
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berbicara tentang bagaimana
gereja tetap membangun diri
dan melakukan adaptasi yang
jelas untuk memasuki era baru.
Pembicaraan dalam tulisan
ini tidak akan terlalu jauh
memasuki domain agama dalam
tataran pengertian teologis,
tetapi lebih pada tataran praktis
terkait pelayanan gereja dan
hubungannya dengan domain
budaya digital yang berkembang
saat ini.
2. Gereja sebagai komunitas
iman di era baru
Hal yang amat mendasar
dari keberadaan gereja adalah
aspek persekutuan di mana
setiap
anggotanya
terikat
sebagai
sebuah
komunitas
iman.
Pemahaman
ini
menegaskan dan membedakan
gereja dari sekedar sebagai
sebuah perkumpulan orang/
individu yang mengharapkan
pemenuhan
kebutuhan
spiritualnya dapat terpenuhi,
tetapi mereka tidak ada dalam
keterikatan komunal yang kuat
(bdk. Galatia 6:2; Yohanes 17:1821). Tantangan individualisme
dan
konsumerisme
agama
seperti ini sudah sering menjadi
isu dalam wacana agama dan
spiritualitas masyarakat modern
(Ford 2008; Possamai 2018).
Sedangkan
gereja
sebagai
sebuah
komunitas
iman
memiliki
konsekuensi pada
beberapa elemen dasar terkait
rasa berkomunitas, yaitu nilainilai bersama dan kebutuhan
yang terpenuhi, keterikatan dan
pengalaman yang kuat sebagai
bagian dalam persekutuan,
ruang keterlibatan dari setiap
anggotanya untuk ikut serta
6

mengembangkan diri dalam
komunitas
tersebut
(bdk.
Seymour 1997; Ford 2008).
Semua elemen ini dalam konteks
gereja tentu berkaitan dengan
nilai-nilai kristiani, di mana di
dalamnya ada ajaran dan tugas
gereja yang tidak terpisahkan,
seperti
pemahaman
Allah
Tritunggal, nilai-nilai tentang
Kerajaan Surga, pemahaman
tentang ciptaan dan kehidupan
dll. Proses pemeliharaan sebuah
komunitas iman memerlukan
kuat di mana nilai-nilai kristiani
benar-benar terserap dalam
elemen dasar rasa berkomunitas
seperti yang disampaikan di
atas. Sebagai contoh, bagaimana
pemahaman
nilai
Kerajaan
Surga tentang keadilan sosial
atau gambaran tentang Yesus
Kristus
yang
memberikan
makna dan nilai kehidupan,
diserap dan dibangun menjadi
nilai bersama yang benar-benar
mengikat serta memberikan
pengalaman bersama pada
keseluruhan
anggota
dari
komunitas
iman
tersebut.
Sebagai
sebuah
komunitas
iman, gereja tidak hanya menjadi
penyedia ajaran kristiani, tetapi
juga memperlihatkan proses,
relasi dan pegalaman bersama
dari setiap anggotanya dalam
memproses ajaran kristiani
tersebut. Sampai di sini kita
dapat melihat korelasi yang
logis antara rasa berkomunitas
dengan keberadaan dan aktivitas
gereja (Hadiwitanto 2020).
Selama pandemi yang
terjadi hampir sepanjang tahun
2020 dan ketika gereja-gereja
harus beradaptasi dengan tidak
melaksanakan kebaktian serta
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kegiatan-kegiatannya di gedung
gereja (onsite), ada banyak
kegelisahan. Pertanyaan, kapan
kita dapat kembali ke gedung
gereja untuk melaksanakan
kebaktian onsite seperti biasa,
selalu muncul nyaris menjadi
ungkapan putus asa. Beberapa
yang lain mulai mencemaskan,
jika kebaktian-kebaktian online
dan banyak orang beribadah
dari rumah terus menerus, maka
hal ini akan menjadi kebiasaan
baru yang dapat mengganggu
iman kristiani dan kehidupan
menggereja
secara
umum.
Tentu semua kegelisahan dan
pertanyaan di atas adalah
hal yang sah dan dapat kita
pahami. Tetapi jika boleh dilihat
secara kritis, cara berpikir di
balik
pertanyaan-pertanyaan
itu bersifat amat teknis tentang
bagaimana kita mengembalikan
apa yang lama agar dapat terjadi
kembali.
Pada bagian awal tulisan
ini kita sudah menyinggung
soal pentingnya menghadirkan
upaya-upaya adaptif, bukan
dalam pengertian kita tidak
mengharapkan
pandemi
ini segera berakhir, tetapi
secara kritis dan kreatif kita
menjadi sebuah komunitas
iman yang siap memasuki era
baru, belajar pada perubahan,
dan
berkembang.
Sekedar
mengajukan
pertanyaanpertanyaan teknis seperti di atas
bukanlah sesuatu yang salah,
tetapi hal itu dapat menjebak
kita untuk hanya berbicara
tentang ‘business as usual’ dan
‘pandemi ini sebagai lawan’, lalu
kita kehilangan kesempatan
untuk
justru
menemukan
tantangan-tantangan
adaptif

(adaptive challenge) di mana
perubahan
cara
pandang
dapat mengembangkan gereja
sebagai komunitas iman dengan
spiritualitas dan visi yang
berkembang di era yang baru
(bdk. Boas 2020). Nah, salah satu
tantangan adaptif yang segera
dapat kita lihat di sini adalah
bagaimana
mempertahankan
rasa
berkomunitas
yang
adalah inti penting dalam
gereja di tengah keterbatasan
dan
perubahan-perubahan
akibat pandemi ini? Kalaupun
kita berharap bahwa seluruh
aktivitas keagamaan gerejawi
dapat kembali berjalan normal,
apakah rasa berkomunitas tetap
dihidupi
sebagai dasarnya?
Pertanyaan ini akan tetap
relevan,
termasuk
ketika
pandemi ini berakhir, karena
semua ini dapat membantu
spiritualitas dan visi yang baru
yang dapat mengembangkan
gereja sebagai komunitas iman.
Dalam
penelitian
yang dilakukan pada gereja
terkait partisipasi dan rasa
berkomunitas, hal kegembiraan
dan rasa nyaman karena nilai
serta pengalaman bersama
yang memenuhi kebutuhan
spiritual
anggota
gereja
muncul sebagai unsur penting
dari rasa berkomunitas yang
berpengaruh kuat pada tingkat
partisipasi
anggota
gereja
(Hadiwitanto 2020). Gereja di
masa dan pasca pandemi dapat
menjadikan hal ini sebagai salah
satu kunci untuk beradaptasi
sebagai
komunitas
iman.
Bagaimana hal ‘kegembiraan
dan rasa nyaman karena nilai
serta pengalaman bersama yang

memenuhi kebutuhan spiritual
anggota gereja’ harus menjadi
pertimbangan yang serius dalam
setiap pengadaan kebaktian dan
pelayanan gerejawi, termasuk
apa yang saat ini muncul secara
kuat akibat pandemi, yaitu
pelayanan digital.
Pelayanan
digital,
berupa berbagai content dari
kebaktian
sampai
dengan
aktivitas pembinaan – pelatihan,
tidak disangkali tentu dapat
memberikan
kegembiraan,
memenuhi
kebutuhan,
memberikan
rasa
nyaman,
dan di sana sini terjadi pula
pembangunan nilai spiritual.
Fenomena tokoh-tokoh religius
tertentu yang menjadi populer
karena platform media sosial dan
pengikut serta penonton yang
berjumlah banyak amat mungkin
memenuhi kebutuhan tertentu
dari banyak orang/individu.
Pelayanan digital sudah mulai
berkembang akibat teknologi
internet yang juga semakin
berkembang, jauh sebelum
pandemi ini terjadi pada awal

tahun 2020. Berbagai platform
sosial media yang tersedia
memberikan tawaran berbagai
model komunikasi dan interaksi
modern yang memungkinkan
pelayanan digital dilakukan.
Tetapi memang tidak dapat
disangkali
fenomena
ini
semestinya menjadi lebih kuat
pada saat pandemi ini terjadi,
karena setiap orang menjadi
lebih terbiasa, dan kita tidak bisa
menutup mata dengan hanya
membicarakan kebaktian dan
pelayanan onsite semata.
Kita dan gereja membutuhkan
alternatif karena situasi yang
tidak memungkinkan. Sampai
di sini kembali tantangan
adaptif dan pertanyaan yang
muncul adalah, apakah gereja
dengan pelayanan digital yang
semakin terbuka lebar pada
masa dan pasca pandemi
tetap fokus pada pemahaman
mengenai komunitas iman?
Apakah gereja tidak terjebak
untuk sekedar ‘memasarkan’
produknya pada individu yang
membutuhkan tanpa peduli

MITRA GKI SW JATENG | Edisi XIII | Janiuari - April 2021 7

pada
proses
pertumbuhan
spiritualitas
dalam
ikatan
komunitas (bdk. Kim 2020)?
Di sini kita harus melihat
bahwa dalam konteks rasa
berkomunitas ikatan melalui
pengalaman bersama, yang
diwujudkan
dalam
karya,
pelayanan dan proses relasi
adalah hal yang juga penting.
Ada proses dan dialog yang
tidak berbasis pada keberadaan
individu tetapi berbasis pada
proses dan relasi bersama. Di
sinilah tantangan adaptif dapat
kita lihat melalui kedua titik
pandang ini.
3. Pelayanan digital gereja
sebagai
keniscayaan
komunitas iman
Pada masa pandemi dan setelah
pandemi, tidak bisa tidak, gereja
perlu terbuka dan memiliki
paradigma digital yang kuat,
karena masyarakat pada masa
dan pasca pandemi menjadi
lebih siap dan terbuka pada hal
ini. Apalagi ketika kita melihat
anggota gereja yang berusia
milenial dan generasi Z yang
biasa disebut digital native.
Mereka menjadi kelompok yang
paling siap dengan pelayanan
digital gereja. Tulisan ini tidak
bermaksud untuk mengatakan
bahwa gereja tradisional, liturgi
dan aktivitas gerejawi yang
biasa dilakukan secara onsite
harus digantikan semua dengan
aktivitas online. Bagaimanapun
kebutuhan untuk berjumpa,
melihat dan merasakan secara
langsung adalah hal yang cukup
esensial dalam ibadah, ritual
dan konsep simbol. Tetapi
rasanya juga tidak berlebihan
untuk
mengatakan
bahwa
8

gereja perlu memeliki kesadaran
bagaimana
menghadirkan
pelayanan digital, menggunakan
platform digital seperti media
sosial untuk berkomunikasi dan
menyampaikan pengajarannya,
dan tetap menjaga diri agar tidak
terjebak hanya menjadi ‘content
creator’ yang tidak memiliki
paradigma pada komunitas
iman. Apa yang dimaksudkan
di sini adalah, pelayanan digital
seharusnya tidak hanya fokus
pada
kebutuhan
individual
tetapi juga pelayanan yang
mampu menciptakan relasi
dan
proses
pembangunan
spiritualitas komunitas. Karena
itu kita perlu merancang sebuah
pelayanan digital yang memiliki
atau diiikuti dengan strategi dan
tindakan yang berbasis pada
rasa berkomunitas yang konkret.

Agar kita dapat
melakukan pelayanan
digital dengan strategi
dan tindakan berbasis
pada komunitas secara
jelas, maka rasanya
kita perlu memahami
karakteristik
masyarakat digital itu
sendiri.
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Ada tiga karakteristik yang dapat
kita lihat segera, yaitu: cair, cepat
Bayne & Ross 2007).
Cair
ditunjukkan
melalui
masyarakat
yang
memiliki
kemampuan
adaptasi
yang
amat kuat, karena konektivitas
dan relasi yang dapat terjadi
dengan kuat. Cepat adalah
penyebab sekaligus konsekuensi
dari ketercairan yang ada,
karena
teknologi
digital.
adalah lawan dari

memperlihatkan kecenderungan
sikap masyarakat, akibat kondisi
yang cair dan cepat, terkadang
menjadi kurang kritis karena
bereaksi terlalu cepat pada
apa yang masih memerlukan
pendalaman.
Masyarakat
digital
saat ini adalah masyarakat
yang cair karena mereka
beradaptasi
dengan
tidak
terlalu
mempersoalkan
bentuk dan identitas seperti
halnya
masyarakat
yang
lebih
tradisional.
Batasanbatasan tradisional mengenai

keanggotaan
secara
organisasional sedikit banyak
diinterpretasi ulang melalui
relasi ‘tanpa tembok’ yang
dibangun dalam relasi digital.
Mereka mempedulikan fungsi,
kegunaan dan hasil. Dalam
sebuah masyarakat yang cair
masyarakat
menjadi
lebih
mudah melakukan komunikasi
lintas batas. Di sini kecepatan
dan
fungsi
adalah
kunci.
Sebenarnya
secara
positif
cara berpikir dan sikap seperti
ini dapat mendukung apa
yang juga penting dalam rasa
berkomunitas, yaitu keterlibatan
untuk berperan dan tujuan
bersama yang menjadi fokus.
Dalam masyarakat digital yang
cair dan cepat ini, keterlibatan
dan tujuan mendapatkan ruang
yang seluas-luasnya seperti
sudah disampaikan di atas.
Melalui pelayanan digital suatu
ide dan juga setiap individu
menjadi berkembang dalam
koneksi dan jejaring yang luas,
karena pada dasarnya semua
orang dapat terlibat, mereka
memiliki
akses,
terkoneksi
dan menemukan tujuan serta
fungsi spiritual yang mereka
butuhkan, serta menyebarkan
ide-ide secara luas. Perjumpaan
dalam
diskusi-diskusi
ala
podcast dengan berbagai tema
dan tokoh, webinar yang dapat
menjangkau berbagai pihak
di berbagai tempat dengan
berbagai topik, media sosial
seperti Facebook dan Instagram,
bahkan ibadah-ibadah online
menawarkan
ketercairan,
kecepatan informasi dan jejaring
yang
mengkoneksikan
dan
mengikat banyak orang dalam
komunitas-komunitas
digital

(Ward 2002; Drescher 2011).
Apa yang mungkin perlu
dilihat secara kritis adalah
masyarakat digital. Cepat dan
tindakan yang spontan yang
kadang menjadi tidak mendalam
dan sering ditunjukkan oleh
mereka yang hidup di tengah
derasnya
informasi
digital.
Hal ini terjadi karena mereka
yang
memegang
informasi
dan mampu menyebarkannya
secara masif dan cepat melalui
digital
platform
memiliki
‘kekuasaan’ atas masyarakat
yang juga bereaksi terlalu
cepat (bdk. Ringrose 2018).
Reaksi yang cepat atau instan
ini
seringkali
mengabaikan
dialog dan proses penggalian
dalam merumuskan tujuan,
kebutuhan ataupun kepedulian
yang hendak dilakukan oleh
gereja sebagai komunitas iman.
Karena itu sebuah pelayanan
digital berbasis komunitas iman
memerlukan
kepemimpinan
dengan dua hal mendasar ini.
Pertama,
kepemimpinan
yang bertanggungjawab serius
pada nilai-nilai bersama yang
bukan hanya ditebarkan dalam
berbagai platform dan jejaring,
tetapi juga dikomunikasikan
secara mendalam. Pentingnya
merawat komunikasi dan jejaring
yang terbentuk dalam pelayanan
digital menuntut paradigma dan
kesadaran dari pelayanan digital
berbasis rasa berkomunitas.
Di sini kita mengupayakan
keseimbangan.
Kecepatan
informasi diimbangi dengan nilai
kesungguhan untuk memilih,
memilah
dan
mendalami

suatu topik dengan kritis untuk
kehidupan iman – spiritualitas
masyarakat. Ketercairan relasi
diimbangi dengan nilai dan
sikap yang tidak membiarkan
konsumerisme individual yang
hanya
menerima
informasi
tanpa sebuah dialog dan sikap
Kedua, kepemimpinan dalam
pelayanan digital yang memiliki
kesadaran pada keberadaan
komunitas iman juga harus
mulai
dengan
keterbukaan
untuk mempersiapkan sebanyak
mungkin
orang-orang
yang
akan terlibat melalui jejaringjejaring yang terbentuk, di
dalam komunikasi dan relasi.
Kepemimpinan dalam konteks
masyarakat digital tidak lagi
berbicara tentang kelompok
tertentu dengan otoritas penuh
yang dapat mengontrol satu
organisasi
atau
komunitas
terbatas. Dunia dan pelayanan
digital memperluas partisipasi,
koneksi dan jejaring secara kuat,
sehingga kepemimpinan gereja
harus dengan penuh kesadaran
berbagi otoritas dan nilai seluas
mungkin agar kesadaran untuk
yang menghasilkan kedalamankedalaman nilai benar-benar
dapat tersebar dan diproses.
Godaan
di
mana
dunia
digital sekedar menyediakan
percakapan, diskusi dan content
yang tidak bermakna harus
selalu menjadi kesadaran jika
kita benar-benar peduli pada
kualitas komunitas iman. Karena
itu kepemimpinan di sini adalah
soal bagaimana secara efektif
mempengaruhi setiap partisipan
untuk membangun keterlibatan
melalui kontribusi dan diskusi
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yang mendalam. Kita seperti
diingatkan, bahwa gereja dengan
pelayanan digital tidak persis
sama dengan sekedar menjadi
gereja digital yang pragmatis
(bdk. Kim 2020).
4. Penutup
Gereja
adalah
komunitas
iman yang di dalamnya harus
tercermin nilai-nilai bersama
dan kebutuhan yang terpenuhi,
keterikatan dan pengalaman
yang kuat sebagai bagian dalam
persekutuan, ruang keterlibatan
dari setiap anggotanya untuk
ikut serta mengembangkan
diri dan komunitas tersebut.
Pelayanan digital yang saat ini
mewarnai hidup menggereja
kita, pada masa dan pasca
pandemi memerlukan dialog
yang positif dengan konsep
rasa berkomunitas ini. Hal ini
yang akan terus menjaga gereja
dengan pelayanan digitalnya
sebagai komunitas iman yang
menumbuhkan, dan bukan
sekedar
kumpulan individu
apalagi
sekedar
penyedia
content.
Ketika kita berbicara
tentang gereja sebagai komunitas
iman maka persoalan pelayanan
digital
tentu
bukan
satusatunya. Jika pelayanan digital
adalah wujud dari adaptasi bagi
masyarakat modern (di tengah
dan juga setelah pandemi) yang
harus terus mempertimbangkan
rasa berkomunitas di dalamnya,
maka juga diperlukan proses
adaptasi
lainnya
dalam
pelayanan pada mereka yang
tidak atau belum terjangkau
oleh akses internat ini, seperti
misalnya pelayanan pada
10

anggota jemaat lansia. Di atas
kita sudah mencoba berdiskusi
bahwa pelayanan digital itu
sendiri bukan sekedar berbicara
sebagai
penyedia
content
atau produk digital (khotbah
online, webinar dsb.) tetapi
sebuah proses pemeliharaan
iman, relasi dan keterlibatan
dalam
komunitas.
Karena
itu pelayanan digital yang
berbasis rasa berkomunitas
justru seharusnya memiliki
visi untuk menemukan dan
mengembangkan kreativitas
pelayanan
lainnya
yang
dibutuhkan. Di awal masa
pandemi, sekelompok anak
muda dari berbagai kalangan
yang terikat dalam sebuah
komunitas,
secara
digital
menyatukan
hati
untuk
melakukan
gerakan
crowd
funding (pengumpulan dana
secara luas) untuk menghadirkan
bantuan perumahan sementara
bagi para pekerja medis. Setelah
proses diskusi, penyamaan visi
dan perencanaan, komunitas
ini berhasil mengumpulkan
untuk penyediaan perumahan
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sementara,
sehingga
para
pekerja medis dapat bekerja
tanpa beresiko menularkan
pada anggota keluarganya.

Pelayanan digital
bukan sekedar
produk untuk
kepentingan
individu
tetapi juga
menghadirkan
semangat
berkomunitas
dalam wujud
gerakan-gerakan
kemanusiaan
yang bukan hanya
persoalan digital
itu semata.

Pdt. Rena Sesaria Yudhita
PDT GKJW, Dosen Teologi UKDW
Pendahuluan
Perjanjian Baru adalah sebuah
teks yang misioner. Tentu ini
tidak berarti bahwa misi Allah
baru dimulai dalam Perjanjian
Baru, karena
Alkitab adalah
kisah tentang misi Allah. Melalui
Alkitab, Allah menganugerahkan
suatu susunan kisah, dogma,
puisi dan nubuat yang secara
keseluruhan menceritakan kisah
misi Allah di dalam dan bagi
dunia.
Di dalamnya tercakup pula kisah
tentang umat yang diundang
dan diutus Allah untuk turut
ambil bagian dalam misi-Nya.1
Demikianlah keseluruhan Alkitab
(baik Perjanjian Lama maupun
Perjanjian Baru) merupakan
sebuah kesinambungan yang
kait kelindannya memberikan
kesaksian tentang misi Allah di
dalam dan bagi dunia.

Namun tentu, artikel ini terlalu
kecil
untuk
mendiskusikan
segala kisah misi Allah dalam
Alkitab. Karena itu, saya akan
membatasi pembahasan kita
menjadi beberapa hal:
kita
akan
mulai
dengan
pembahasan berkaitan dengan
peristilahan,
lalu
dilanjutkan
pada
penyelidikan tentang konsep
misi yang telah dilakukan para
rasul di gereja mula-mula
dan diakhiri dengan melihat
bagaimana relevansinya bagi
gereja kita yang harus hidup di
era baru karena pandemi.
Apa itu Misi?
Misi seringkali dipahami sebagai
usaha untuk mengkristenkan
mereka yang belum Kristen.
Pemahaman seperti ini biasanya
muncul dari sikap diri bahwa
“kami” lebih benar, lebih suci
dan lebih selamat dari “mereka”,
oleh sebab itulah “mereka”

perlu ditolong agar dibenarkan,
disucikan dan diselamatkan
dengan cara dikristenkan. Dalam
hal ini, semangat utama misi
adalah ekspansi.
Pemahaman
terhadap misi
macam ini akan menimbulkan
prasangka yang tidak perlu dari
pihak-pihak di luar kekristenan,
dan karenanya tidak bisa lagi
dihidupi oleh gereja yang hidup
di konteks dunia plural - disebut
oleh Bosch sebagai “pluriverse”ini.
Dengan mengutip Bosch, Ailsa
C. H. Baker Wirawan menulis
bahwa jika gereja tidak mau
menjadi entitas asing bagi
dunia, ia haruslah bersedia
untuk masuk ke dalam konteks
dimanapun ia berada.2
Lantas dengan konteks gereja
sekarang, bagaimana sebaiknya
kita memahami istilah misi ini?
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Kata “misi” berasal dari bahasa
latin missio yang pada umumnya
berarti mengirim, mengutus
atau
melepaskan.
Menurut
catatan Stephen Ayodeji A.
Fagbemi, barulah di abad
pertengahan istilah ini memiliki
makna yang khusus. Istilah
mission diperkaya dengan kata
Yunani apostelloo yang biasa
dipakai dalam Perjanjian Baru
saat Yesus menjelaskan tentang
pengutusan-Nya
dari
Sang
Bapa atau saat Ia mengutus
para murid ke dunia. Contoh
penggunaannya adalah saat
Yesus berkata pada para muridNya:
“Lihat, Aku mengutus (apostelloo)
kamu seperti domba ke tengahtengah serigala, sebab itu
hendaklah kamu cerdik seperti
ular dan tulus seperti merpati.”
(Matius 10:16)

Dari contoh ini (dan banyak
bagian lain dalam PB) kata
apostelloo digunakan untuk
menonjolkan konsep misi dalam
PB. Konsep misi dalam PB
menggambarkan Kristus yang
mengutus para murid ke dunia,
agar melalui hidup mereka
kemuliaan-Nya dinyatakan.

injil keselamatan.3 Demikianlah,
misi sebaiknya tak hanya
juga dihidupi.
Selanjutnya, makna terminologi
missio Dei (misi Tuhan) menjadi
semakin
menarik,
karena
terminologi ini menegaskan
bahwa pengutusan itu bersifat
Ilahi. Dari missio Dei kita bisa
melihat bahwa Allah-lah yang
menjadi inisiator dari aktivitas
misi itu dan kita sebagai gereja
dipanggil untuk turut terlibat
dan berpartisipasi di dalam
missio Dei itu.
Thomas Schirrmacher menulis
bahwa
missio
Dei
adalah
jantung kekristenan yang dapat
dipahami, baik sebagai misi Allah
dalam kerangka menyelamatkan
dunia maupun sebagai misi
gereja sebagai hasil dari misi
Allah.
Lebih lanjut ia berpendapat
bahwa
missio
Dei
secara
gramatikal selalu memiliki dua

Jadi, misi dari Kristus ini tak
dapat
dikerjakan
dengan
setengah-setengah, karena sejak
mulanya misi harus dikerjakan
dengan “segenap kehidupan”.
Fagbemi lalu menyimpulkan
bahwa dengan demikian, misi
adalah jantung dari relasi antara
Tuhan dan manusia, karena
misi adalah pengutusan agar
manusia menggunakan seluruh
dirinya untuk menghidupi berita
12
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aspek: Allah sebagai pengutus
dan Allah sebagai yang diutus.
Dua aspek ini dapat ditemukan
dalam teks biblis, termasuk
teks-teks yang menggambarkan
relasi antara pribadi trinitaris
dan relasi antara Yesus dan
gereja-Nya.
Jadi, misi bukanlah semata upaya
manusia, namun justeru inisiatif
Allah melalui keseluruhan karyaNya untuk turut terlibat dalam
sejarah manusia. Pusat utama
dari misi bukanlah manusia
atau gereja, namun karya
Allah bagi semua ciptaan.
Dengan pemahaman macam
inilah, gereja dapat menghidupi
dirinya sebagai kawan sekerja
Allah, yang diundang dalam
misi-Nya.

Baru: Relasi, Proklamasi dan
Transformasi
Perjanjian Baru bukan hanya
menjadi dasar teologis aktivitas
misi, namun teks PB adalah teks
misioner pada dirinya sendiri.

Perjanjian Baru menunjukkan
bahwa
pengutusan
yang
diemban para murid adalah
kelanjutan dari pengutusan
Yesus oleh Bapa-Nya dan
pengutusan Roh Kudus oleh
Bapa dan Anak.
Schirrmacher
menyebutkan
bahwa
pengutusan
Yesus

Kisah Para Rasul 3:20) dan
pengutusan Roh Kudus oleh

dengan menggunakan kata
Yunani yang saling berelasi dan
digunakan secara bergantian
untuk menggambarkan maksud
yang sama, yaitu: apostelloo
dan pempoo. Konsep misi dalam
relasi ini terlihat dalam:
Yohanes 17:18: ” Sama seperti
Engkau telah mengutus Aku
ke dalam dunia, demikian pula
Aku telah mengutus mereka ke
dalam dunia”
(lihat juga Yohanes 20:21).
Menurut Schirrmacher, teks-teks
di atas menunjukkan konsep
misi dalam PB bahwa Allah Bapa
mengutus Anak dan Roh Kudus
sebagai misionaris, dan gereja
melanjutkan misi itu sampai
sekarang.5 Menjadi semakin
jelas bahwa PB memandang
misi sebagai sebuah relasi.
Dalam sejarah tindak
lanjut misi yang dilakukan
gereja
mula-mula,
Paulus
memformulasikan
konsep
menarik dan penting tentang
“percaya” adalah bagian penting

dari misi, dan seseorang harus
“mendengar” agar ia percaya.
Pada dasarnya, Allah bisa
saja menggunakan malaikat
atau berbicara langsung pada
seseorang, namun Ia memilih
untuk melibatkan gereja untuk
memproklamasikan kabar injil.
Oleh sebab itu, gereja haruslah
menyadari bahwa tugasnya
adalah untuk mengabarkan
kehendak
Allah,
bukan
kemauannya sendiri. Tugasnya
adalah melakukan pekerjaan
Allah, bukan menggunakan Allah
untuk kepentingannya. Kembali
Paulus menegaskan,
“Jadi,
iman
timbul
dari
pendengaran, dan pendengaran
oleh iman Kristus.”
(Roma 10:17).6
Demikianlah misi sebagai bagian
dari karya penyelamatan Allah
haruslah dideklarasikan untuk
menumbuhkan iman.
Iman pada Kristus tidak bisa
hanya dikatakan, tetapi harus
dibuktikan lewat tindakan
dan perubahan.
Perubahan inilah yang
dituntut oleh Paulus dari orangorang Kristen. Dalam Roma 12:2,
Paulus meminta orang Kristen
untuk tidak menjadi “serupa
dengan
dunia”
melainkan
“berubah oleh pembaharuan
budi”.
Perubahan
yang
dimaksud
Paulus adalah metamorphoo
yang
menggambarkan
perubahan menyeluruh atau
perubahan bentuk, sama seperti
metamorfosis yang dialami ulat

untuk menjadi kupu-kupu.7
Karena bila orang percaya pada
Kristus, ia bukan saja menjadi
ciptaan baru, melainkan juga
menjalani hidup baru. Jadi
“perubahan”
adalah
misi
berikutnya setelah menjadi
percaya, dimana seorang kristen
mengalami transformasi, bukan
hanya pada bentuk luarnya tapi
terutama dalam pikiran dan
jiwanya.
Demikianlah,

Perjanjian

Baru

bagian dari relasi trinitaris yang
juga mengundang gereja untuk
turut serta dalam relasi misi
tersebut. Misi dalam relasi itulah
yang menumbuhkan iman dan
kasih pada Kristus, sehingga
gereja berani mengemban peran
untuk mendeklarasikan karya
penyelamatan Allah pada dunia.
Deklarasi itu mestilah dipastikan
tidak
berasal
dari
hasrat
manusiawi, karena itu harus pula
dibuktikan dengan transformasi
diri, perubahan yang yang
holistik baik dalam pikir, laku dan
kata. Demikianlah konsep dan
Baru mencakup tiga hal: relasi,
deklarasi dan transformasi.
Relevansi bagi Gereja
Kini

Masa

Undangan untuk turut serta
dalam missio Dei juga tetap
berlaku bagi gereja-gereja saat
ini, baik sebagai organisasi
maupun juga sebagai organisme.
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Masalahnya, gereja saat ini
berada dalam era baru, yang
mungkin belum pernah kita
bayangkan sebelumnya, sebuah
kondisi yang tidak pernah
kita prediksi dalam berbagai
p e r e n c a n aa n - p e r e n c a n aa n
manusiawi.

Pandemi ini
telah mengubah
seluruh sendi
kehidupan,
meruntuhkan
berbagai tatanan
sekaligus
memberikan
peluang dan
kesempatan.

Lantas, bagaimana misi tetap
kita lakukan di era baru ini?

relasi, tak jemu menyampaikan
deklarasi dan terus berada
dalam transformasi;

misi dalam Perjanjian Baru
di atas, kita dapat melihat
bahwa sebenarnya misi selalu
menghadapi era baru. Era baru
berarti tantangan baru, sekaligus
juga kesempatan baru.

kedua,
gereja
sebagai
perwujudan persekutuan orang
percaya
berani
menyebut
dirinya “pengikut Kristus”, jadi itu
berarti kita mestilah mengikuti
segala teladan yang kasih
yang telah dilakukan Yesus.
Dia menyembuhkan orang yg
sakit kusta, Dia makan dengan
para pendosa, Dia membawa
kabar baik bagi yang miskin,
Dia menawarkan air hidup
pada perempuan Samaria, Dia
memecah roti di malam terakhir,
Dia memulihkan telinga Malkus,
Dia mati di kayu salib dan
Dia bangkit di hari ketiga. Dia

Namun dalam
namanya,

apapun

pertama,
gereja
haruslah
tetap sadar bahwa pusat
misi itu bukan dirinya apalagi
kepentingannya. Aktivitas misi
sejak dari mulanya diinisiasi
oleh Allah dan untuk kemuliaan
Allah. Oleh sebab itu, gereja
harus tetap mengutamakan

Mungkin tadinya tidak banyak
pendeta yang pernah berencana
untuk berkhotbah hanya di
depan kamera, tapi sekarang
hampir semua pendeta biasa.
Tadinya kita tak pernah terpikir
akan membatasi kehadiran
gereja, tapi sekarang jika tak
mendaftar harap duduk di
luar. Tadinya gedung gereja
hanya menyediakan tempat
cuci tangan di seputaran
area toilet, sekarang instalasi
wastafel entah bagaimanapun
bentuknya “mejeng” berderet
di teras sana. Tadinya siapa
yang
membayangkan
bisa
menghadiri berbagai seminar
pembinaan dengan busana
rapi di bagian atas, tapi cukup
sarungan di bagian bawah.
Berbagai perubahan inilah yang
“memaksa” gereja untuk juga
turut berubah.

14
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MEMBERI DIRI dalam KASIH.

5/1,

Misi
sekali
lagi
bukanlah
semangat untuk menguasai
apalagi mengalahkan, namun
misi -seperti yang disampaikan
oleh Pdt. Aristarchus Sukarto
di bedah bukunya - adalah
semangat untuk sharing value,
berbagi nilai. Jadi, jika value
yang kita bagikan baik, orang
lain pastilah tertarik dengan
kebaikannya. Tak perlu dipaksa.
Tak perlu ditaklukkan. Selamat
menjalankan misi di era baru!
(Rhe)
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Ibu Susilawati dan suaminya, Bapak Kadir Yusuf
Simpatisan GKI Karangsaru
Anggota Jemaat GKY Palembang

Salah satu tulisan dalam Majalah MITRA
GKI edisi 13 ini, rencananya akan mengangkat
sebuah wawancara yang mengekspose keterlibatan
rohaniwan Kristen di tengah-tengah pergumulan
umatnya di masa pandemi Covid-19. Yang
menjadi sasaran wawancara adalah seorang Ibu
yang gelisah, kebingungan, dan merintih dalam
doa bagi kakaknya yang mengalami kemunduran
kesehatan badan, banyak minum obat-obatan
dan juga mengalami halusinasi. Puncaknya,
setelah beberapa bulan sang kakak harus opnam
karena tidak sadar diri. Beda kota, beda provinsi
dan sedang ngetopnya Covid-19 menambah
ketegangan tersendiri. Minta bantuan rohaniwan
untuk melayani kakaknya selagi masih hidup di
rumah seorang diri, hanya kesanggupan yang
diterima namun tak ada realisasi seperti yang
diharapkan sampai ajal menjemput sang kakak di
rumah sakit, tanpa pendampingan orang-orang
terkasihnya.
Namun, Ibu ini menolak menuliskan
pengalaman rintihannya dalam doa pada
Tuhan Yesus, karena keterbatasan ‘hati’ dalam
menjawab beberapa pertanyaan panduan
16
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sebagai wawancara online lintas provinsi.
TUHAN YESUS PERTEMUKAN KAMI
Meminjam
istilah
rohani,
Tuhan
Yesus
mempertemukan kami dengan seorang Ibu yang
memiliki pengalaman: AKU HANYA BERDOA.
Sebuah wawancara spontan dalam sebuah
perjumpaan yang tak direncanakan antara
pewawancara dengan ibu Susilawati yang biasa
dipanggil dengan nama ibu Susi.
Suami ibu Susi, bapak Kadir Yusuf adalah pasien
gagal ginjal yang sudah menjalani cuci darah/
hemodialisis/HD/prosedur membuang limbah
sisa dan cairan berlebihan dari darah. (Cairan
yang berlebihan, salah satu akibatnya adalah
dapat memenuhi paru-paru dan dapat berakibat
fatal: sesak nafas bahkan gagal bernafas yang
dapat menyebabkan kematian). Cuci darah
sudah dijalani bapak Kadir Yusuf selama satu
setengah tahun dengan frekuensi dua kali dalam
seminggu.
MITRA

: “Apa kabar Suami, bu Susi?”.

Susi
: “Ini sedang istirahat di rumah,
kemarin baru pulang opnam dari Rumah Sakit.”
MITRA
pendeta?”.

:

“Sudah

memberi

kabar

ke

Susi
: “Tidak, pak. Nanti malah
merepotkan dan lagian sekarang pasien rumah
sakit tidak boleh dikunjungi.”
MITRA
Susi?”.

: “Kondisi kerohanian Suami bu

Susi
: “Baik, pak. Malah dalam kondisi
semacam ini kami dapat merasakan campur
tangan dan kasih Tuhan Yesus, sepertinya apa
yang menjadi kekuatiran kami, pertolongan
Tuhan selalu hadir tepat pada waktu-Nya.”
MITRA
: “Bu Susi, apakah mau menuliskan
pengalaman untuk pembaca Majalah MITRA
GKI?”.
Susi

: “Saya coba, ya Pak.”

Berikut adalah sebuah tulisan dari Ibu Susilawati,
menceritakan pengalamannya:
AKU HANYA BERDOA
Minggu,
11
Oktober
2020,
yang
seharusnya merupakan kesempatan bagi kami
untuk berkumpul
dan beribadah online di
rumah, kesempatan itu berubah menjadi hari
yang menegangkan karena pagi itu sesak napas
Suamiku yang sudah diderita sejak malam
bertambah parah. Malam itu Suamiku berkalikali terjaga karena sesak napas yang menyerang
secara tiba-tiba walaupun sudah minum obat
sesak napas. Untuk bisa tidur, Suamiku harus tidur
dengan posisi duduk. Pagi itu, kami memutuskan
berangkat ke Rumah Sakit Umum Pusat Dr.
Kariadi Semarang tanpa kepastian dan informasi
yang jelas mengenai prosedur penerimaan pasien
pada hari Minggu, karena pemakaian oksigen
di rumah tidak menunjukkan keadaan yang
membaik dan tidak dapat mengcover kebutuhan
oksigen di tubuh Suamiku.
Selama
perjalanan
ke
Rumah
Sakit,
perasaanku cemas, takut dan sedih melihat
kondisi Suamiku yang tertunduk dan menahan
sakit. Pikiran-pikiran negatif merasuki benakku:

apakah akan dipersulit karena memakai fasilitas
BPJS; apakah Rumah Sakit mau menerima pasien
pada hari Minggu.
Puji Tuhan! Ternyata tidak seperti
dugaanku. Di IGD, Suamiku langsung dipindahkan
ke tempat tidur pasien dan ditangani dengan
segera, dipasangi alat bantu pernapasan dan
alat-alat lainnya. Sementara aku mengurus
kelengkapan administrasi dengan tetap mematuhi
protokol kesehatan: memakai masker, mencuci
tangan dan pengecekan suhu badan sebelum
masuk ruang IGD.
Perasaanku sedikit tenang karena Suamiku
sudah ditangani Dokter Jaga dan sudah dipasangi
alat bantu untuk mengatasi sesak nafasnya. Tetapi
di luar dugaan, tiba-tiba Suamiku mengalami
sesak napas yang lebih parah dari sebelumnya,
Suamiku terengah-enggah berusaha bernapas
padahal oksigen sudah dikenakan.
Keringat dingin terus mengucur di seluruh tubuh
dan wajahnya.
Ada apa ini ... ??? Bingung, takut, cemas
walaupun sudah ditangani Dokter Jaga
dan Perawat. Puncaknya, Suamiku sambil
melepaskan masker oksigen dan dengan
kemampuan yang ada dia berteriak: “Dokter
saya tidak dapat bernapas.” Dan tak berselang
lama Suamiku muntah-muntah. Saat itulah aku
merasakan ketidakberdayaan. Apa yang harus
kulakukan?
“TUHAN tolong...”, itu yang berkali-kali
kuucapkan dalam hatiku. Sambil meneteskan air
mata, aku mengusap keringat dingin Suamiku
yang terus mengalir, tidak tega aku melihatnya
yang kesulitan bernapas. Dokter Jaga saat itu
bilang: “Ditunggu saja Bu, karena semua alat
sudah terpasang dan obat sudah masuk ke tubuh”.
Saat itulah aku merasa kami harus berjuang
sendiri. Saat aku sibuk mengusap keringat
di wajah Suamiku, aku dikejutkan Seseorang
yang berbicara di sampingku: “Ibu ..., bilang ke
Bapak supaya tenang, jangan panik karena akan
mengakibatkan tensinya tinggi, ” tensi saat itu
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“Kalau makin parah, terpaksa masuk ICU,”
katanya.

Hasil penyedotan cairan di paru-paru sebanyak
1.000 mL.

Berkali-kali aku sampaikan ke telinga Suamiku
agar tenang. Ternyata benar, berangsurangsur alat yang terpasang di samping Suamiku
menunjukkan keadaan yang membaik.

Ditengah ketidakberdayaanku, aku merasakan
kasih dan pertolongan Tuhan. Tuhan dapat
memakai siapa saja untuk menjawab doa; “Dan
apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh
kepercayaan, kamu akan menerimanya” (Matius
21: 22).

Puji Tuhan! Dokter yang menghampiri kami
adalah seorang Dokter Residen (dokter yang
sedang menjalani pendidikan untuk menjadi dokter
spesialis) di IGD yang terus memantau keadaan
Suamiku dan akhirnya aku tahu ternyata kami
tidak berjuang sendiri, Tuhan mendengar doa
kami dengan mengirim Dokter Julian, dokter yang
mendampingi kami melalui saat-saat sulit.

MITRA
: “Adakah hikmah/manfaat yang
Ibu dan Bapak ambil dan dapat dibagikan pada
pembaca Majalah MITRA?”.
Susi
: “Hikmah yang kami ambil dari
kejadian ini dan mau kami bagikan”, adalah :
Ketidakberdayaan membuat kita berserah.
Dengan berserah kita bisa melihat kuasa Tuhan
yang bekerja.
“Percayalah kepada Tuhan dengan segenap
hatimu, dan janganlah bersandar kepada
pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala
lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu”
(Amsal 3:5-6)

Tuhan menjawab doa kami melalui Dokter Julian.
Tindakan yang selama ini tidak pernah dilakukan
yaitu penyedotan cairan di paru-paru, kali ini
dilakukan. Beliau melakukan tindakan cepat
dengan menggunakan handphonenya sendiri,
memfoto hasil rontgen dada Suamiku yang
muncul di alat monitor untuk disampaikan ke
dokter yang terkait.
“Cairan sudah menutupi paru-paru, sehingga
Bapak sulit bernapas” kata Dokter Julian.
Ternyata sesak napas yang sering terjadi
berulang-ulang itu disebabkan oleh cairan yang
ada di paru-paru Suamiku.

Merupakan suatu anugerah bisa bersama-sama
dengan orang yang kita kasihi : keluarga, orang
tua, sahabat. Jangan sia-siakan kebersamaan
yang ada. Hiduplah dengan cinta kasih, sukacita
dan damai sejahtera dengan mereka.
“Segala

kepahitan,

kegeraman,

kemarahan,

antara kamu, demikian pula segala kejahatan.
Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap
yang lain, penuh kasih mesra dan saling
mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus
Menghargai hidup pemberian Tuhan, salah
satunya dengan menjalani pola hidup sehat.
tubuhmu adalah
bait
Allah, dan bahwa
kamu bukan milik kamu sendiri? Sebab kamu telah
dibeli dan harganya telah lunas dibayar: Karena itu
tubuhmu!” (1 Korintus
6:19-20)
Perjalanan iman yang selalu berharap

18
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kepada Tuhan, yang selalu berdoa kepada Tuhan,
dampaknya baru terasa ketika kita menjalani
hidup yang seakan tiada berpengharapan.
Penyertaan Tuhan nyata bagi anak-anak-Nya
dalam menjalani pergumulan rohani.
Semua untuk kemuliaan Tuhan. Soli Deo Gloria ...

PERENUNGAN
Prolog pengantar wawancara ini dan pengalaman
ibu Susi dalam mendampingi suaminya, bapak
Kadir Yusuf, tidak dapat dibandingkan aple
to aple. Karena beda jarak, beda pula upaya
pendampingan pada orang yang dikasihinya.
Ada umat yang tidak ‘rohaniwan minded’, dalam
menghadapi kebingungan, kecemasan, ketakutan
dan kesedihannya dengan: AKU HANYA BERDOA.
Namun menjadi perenungan bagi rohaniwan
bagaimana
menyiapkan
umatnya
dalam
menghadapi situasi dan kondisi darurat
manakala ... dalam keadaan terpaksa, tak ada
pendampingan dari pemimpinnya.
Juga perenungan bagi kita sebagai umat untuk
menyiapkan diri sendiri dan orang-orang yang kita
kasihi agar langsung mencari Tuhan Yesus, kala
keadaan darurat menyapa, baik karena pandemi
yang belum tahu kapan akan berakhir maupun
karena situasi dan kondisi yang mendadak harus
di hadapi sendiri ..., bersama Tuhan Yesus.

Wawancara, prolog dan epilog oleh
Simon Nugroho Hadikusuma Anggota Redaksi
Majalah MITRA GKI SW Jateng.
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Wulanningrum, M. Pd.
Semarang

PENDIDIKAN YANG BERGEGAS DAN BERUBAH

Sejatinya ide tentang pembelajaran dengan
menggunakan teknologi sudah mulai digulirkan
sebelum pandemi. Beberapa sekolah bahkan
sudah mulai memikirkan, melakukan simulasi
dan persiapan untuk pendidikan berbasis
teknologi. Namun siapa menyangka, ketika sigap
saja belum; pandemi Covid-19 membuat banyak
pelaku pendidikan gagap bahkan tidak tahu
Ada pandemi atau tidak, perubahan adalah
sebuah keniscayaan. Perubahan tidak pernah
menunggu siapapun siap untuk mengikuti
perubahan tersebut. Pilihannya tinggal apakah
kita mau berdamai dengan perubahan tersebut
dan melangkah maju, atau masih hidup dalam
ilusi masa lalu dengan semua keberhasilan dan
kebanggaan kita, sambil berharap semua akan
baik-baik saja dan kembali seperti semula.

20
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Tahun 2020 diwarnai dengan kejadian besar yang
mengubah tatanan kehidupan manusia di seantero
dunia, pandemi Covid-19. Terhadap perubahan,
setiap individu dan institusi mempunyai respons
emosional yang berbeda, yang sadar atau tidak
Mari kita melihat kejadian ini berdasarkan The
Kubler Ross Change Curve yang dikembangkan
oleh seorang psikiater bernama Elizabeth KublerRoss. Mulanya Dr. Kubler-Ross membuat kurva
ini untuk menggambarkan tahapan yang dialami
penderita penyakit gawat atau sekarat dalam
bukunya “On Death and Dying” (1969). Kemudian
model ini dikembangkan untuk memahami reaksi
orang terhadap perubahan dan ketidakpastian,
antara lain kematian orang yang sangat dikasihi,
tragedi/bencana. Belyh (2020) menyebutkan
bahwa The Kubler-Ross Model juga dapat diterapkan
untuk bisnis atau pekerjaan yang mengalami

Sumber: https://slidemodel.com/templates/kubler-ross-change-curve-powerpoint/
Elizabeth
Kubler-Ross
menyebutkan ada tujuh tahap
respons emosional atau sikap
mental terhadap perubahan,
yaitu:
Tahap Shock
Ketika pertama kali menghadapi
perubahan (besar), lazimnya
orang
terkejut
dan
tidak
menyangka.
Kurangnya
informasi atau rasa takut
menimbulkan
pertanyaan
tentang apa yang menyebabkan

Tahap Frustration

Tahap Decision

Seiring dengan berjalannya
waktu,
akhirnya
orang
menyadari bahwa perubahan
tidak bisa dihindari. Hal ini bisa
menimbulkan rasa frustrasi atau
kemarahan.

Tahap ini ditandai dengan
membuat keputusan bagaimana
bekerja dalam situasi baru
dengan perasaan lebih positif
dan mulai merasa memiliki
kontrol terhadap apa yang

Tahap Depression

Karena perubahan tidak bisa
diubah, muncul kemarahan
terhadap institusi, pimpinan,
diri sendiri, situasi, bahkan
kepada Tuhan. Jika tidak segera
dikelola tahap ini bisa menjadi
Tahap Denial
titik terendah; sebab marah,
depresi, dan emosi negatif
Setelah fase shock, kebanyakan
yang terus mengemuka akan
orang menyangkal perubahan
menghabiskan
emosi
dan
tersebut. Mereka mencari bukti
energi. Akibatnya unjuk kerjanya
dan meyakinkan diri bahwa
perubahan itu tidak benar.
Kalaupun benar, perubahan Tahap Experiment
itu tak berpengaruh pada
Pada tahap ini, seseorang mulai
mereka sehingga mereka tetap
melakukan eksperimen untuk
berperilaku seperti biasa.
menghadapi perubahan dengan
mencoba-coba melakukan halhal baru yang dirasa tepat.

Tahap Integration
Pada tahap ini, perubahan
sudah terintegrasi sehingga
melahirkan individu baru yang
mampu beradaptasi dengan
tingkat energi yang cenderung
tinggi.
Tidak semua tahap dilewati
secara berurutan. Pada tahap
tertentu seseorang bisa kembali
pada tahap sebelumnya. Kirakira tahap apa yang terjadi pada
Siswa yang tidak mau on camera
saat jam belajar daring dan
memilih melakukan kegiatan
lain mumpung guru terbatas
untuk bertindak tegas;
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Orang tua yang berteriak-teriak
karena marah pada anak yang
tak kunjung mengerti materi;
Guru yang mencoba segala
macam cara untuk membuat
mata pelajarannya menarik bagi
Mari kita jujur mengevaluasi diri,
respons kita berada pada tahap
apa dan bagaimana seharusnya
BERGEGAS
TANPA
KEHILANGAN HAKIKAT DAN
HIKMAT
Pasca
pandemi
kehidupan
tidak lagi berjalan sama, kita
akan masuk kenormalan yang
baru (new normal), begitu juga
dengan kegiatan bersekolah.
Blended
Learning
menjadi
model
pembelajaran
yang
banyak didiskusikan menjadi
model pembelajaran yang akan
banyak digunakan di institusi

menyebutkan bahwa blended
learning is a formal education
program in which a student
learns at least in part through
online learning with some element
of student control over time,
place, path, and/or pace and
at least in part at a supervised
brick-and-mortar location away
from home. Dengan kata lain
blended learning adalah program
pendidikan formal di mana
siswa belajar secara daring pada
sebagian materi dengan kendali
siswa itu sendiri atas waktu,
tempat, kecepatannya belajar;
juga belajar di sekolah di bawah
supervisi guru untuk sebagian
materi lainnya.

22

Menurut Takim Andriono dalam
webinar “Bangkit Membangun
Model Pendidikan Masa DepanPasca Covid-19” pada tanggal
20 Mei 2020 blended learning
adalah memadukan belajar
tatap muka secara daring/
luring dengan belajar mandiri
secara daring. Jika dalam
pembelajaran tradisional siswa
mendapat materi dari guru lalu
mengerjakan tugas di rumah,
dalam blended learning siswa
belajar dulu materi pelajaran
secara
mandiri,
kemudian
dibahas bersama guru dalam
kelas daring/luring.
Tidak
mudah
mengubah
kebiasaan
mengajar
guru
dan kebiasaan belajar siswa.
Tetapi guru dan siswa perlu
mengembangkan cara baru
berbasis
teknologi
untuk
mengajar dan belajar. Guru perlu
menahan diri untuk tidak dengan
mudah memberi informasi tapi
menolong siswa menemukan
dan mengkritisi informasi agar
dapat mentransformasi diri.
Guru yang baik bukan guru yang
bisa menyampaikan informasi
dengan baik tapi guru yang
menginspirasi
siswa
untuk
mengalami transformasi dengan
Menariknya,
dalam
setiap
perubahan model pembelajaran
ada yang tidak baik jika
ikut berubah, yaitu hakikat
pendidikan Kristen. Pendidikan
semestinya menolong siswa
kembali pada Pemilik Hidup
mereka,
menolong
mereka
menemukan panggilan Allah dan
bertumbuh sebagai gambar Allah
(Imago Dei) yang sudah ditebus.
Untuk itu siswa bertumbuh
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bukan hanya secara akademis
tetapi juga secara spiritual,
hidup, dan sosial emosional.
Siswa tahu bahwa dirinya
adalah penatalayan yang harus
m em p e r ta n g g un g ja w a b k a n
semua kepada Sang Pemberi.

BERUBAH UNTUK
PERUBAHAN

SEBUAH

Perubahan perlu disikapi dengan
kemauan
untuk
berubah.
Semakin
besar
perubahan
eksternal
terjadi,
semakin
besar perubahan internal harus
dilakukan.
Apalagi
institusi
pendidikan memiliki tugas mulia
mendidik untuk “mengubah”
peserta didik menjadi semakin
Dalam segala
keterkejutan,
bersyukurlah bahwa pandemi
“memaksa”
pendidik
mempercepat
proses
perubahan dan pertumbuhan
dalam dirinya. Sikap positif
dan sukacita membuat tahap
eksperimen Kubler-Ross bisa
dilewati dengan baik sehingga
bisa menghasilkan keputusan
yang tepat dan terintegrasi.
Orang tua pun perlu berdamai
dengan situasi ini. Bisa jadi
pandemi
ini
mengingatkan
fungsi orang tua seharusnya, dan
bukan mengalihkan tanggung
jawab parenting kepada gereja
dan sekolah.
Perhatikanlah supaya melalui
sinergi yang natural antara guru
dan orang tua siswa jadi gemar
belajar, mandiri belajar, serta
menemukan caranya belajar.
Dengan demikian siswa akan
melewati masa yang tidak pasti

ini dengan sukacita, sehat, dan semangat serta
bertumbuh menjadi anak yang resilient (punya
daya lenting), agile (tangkas, gesit), adaptif, dan
well-being (kesejahteraan, kebahagiaan)
Mungkin kita tidak pernah menyangka bahwa kita
menjadi saksi perubahan besar serta mendapat
kesempatan memberi warna terhadap proses
perubahan. Dalam ketidakpastian tentang masa
depan, mari kita mengerjakan fondasi yang benar
bagi siswa dengan mata tertuju kepada Tuhan
yang pasti memegang masa depan. Biarlah apa
yang kita lakukan menyukakan hati-Nya, menjadi
persembahan yang harum dan memuliakan Dia.
Soli Deo Gloria.
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Dr. Anil Dawan M.Th
Pandemi
mengguncang
emosi manusia. Perubahan
kebiasaan hidup mulai dari
menjaga jarak, mencuci tangan,
memakai masker selama masa
Pembatasan Sosial Berskala
Besar (PSBB), bekerja dari
rumah, hingga berita kematian
dan duka yang datang silih
berganti menjadikan emosi duka
dan sedih menjadi keseharian
baru yang nampak.
Bertambahnya
gelandangan
di jalanan karena tidak bisa
membayar kost dan harus
ditampung di GOR (Gelanggang
Olah Raga) di DKI Jakarta,
berita viral tentang kematian
seorang ibu pasca diliput media
karena tidak makan selama
dua hari, mengguratkan duka
lara pandemi yang datang silih
berganti.
Pahlawan-pahlawan
kemanusiaan
berguguran,
mulai dari dokter dan perawat
yang terpapar Covid-19 karena
ketidakjujuran
pasien
yang
diperiksanya, ataupun nasib
nelangsa perawat yang distigma
hingga tak bisa pulang ke
keluarga sehabis bertarung
24

menyelamatkan
pasienya.

raga

pasien-

Dan masih banyak kisah-kisah
dalam realita di masa pandemi
yang menguras emosi. Potret
ironis dan memelaskan hati.
Membangun Resiliensi
Dalam
masa
pandemi
dibutuhkan resiliensi. Reseliensi
merupakan kemampuan untuk
tetap kuat, sehat dan tangguh
setelah sesuatu yang buruk
melanda hidup.
Reseliensi
setiap
manusia
dalam
bekerja,
beraktivitas
mencakup aspek yang holistik
tubuh manusia, kognitif terkait
kemampuan berpikir, emosi
yang terkait dengan jiwa dan
perasaan, perilaku bagaimana
manusia
bertindak
dan
merespon, dan spiritual terkait
dengan iman atau keyakinan
hingga cara pandang terhadap
dunia dan situasi terkini.
Beberapa gejala dan tanda
yang mengekpresikan gejala
stres dalam situasi pandemi
diantaranya adalah: kehilangan
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gairah dan semangat untuk
aktif dalam melakukan aktivitas.
lesu, loyo, lemas, lunglai. Tak
ada vitalitas dan tak berdaya.
Terus menerus berada di tempat
tidur hampir dalam keseharian.
Hanya tidur-tiduran, bermalasmalasan, kecanduan alkohol atau
NAPZA (Narkotika, Psikotropika,
dan Zat Adiktif Berbahaya
Lainnya) Mengisolasi diri dari
orang-orang
disekitarnya,
baik dari teman atau malah
sebaliknya melakukan perilaku
yang membahayakan diri sendiri
dan orang lain. Beberapa orang
mengalami kesulitan tidur dan
sebagainya.
Untuk orang-orang yang hidup
sendirian
(khususnya
yang
terisolasi dan tidak terconect
dengan orang lain sehingga
mengalami kesepian) pandemi
Covid-19 telah menciptakan
banyak stres dan kecemasan
yang unik. Orang-orang yang
hidup
sendirian,
kadang
mengalami suasana hati yang
berubah turun, di saat memulai
suatu pekerjaan di awal hari.

Kita tahu bahwa manusia adalah mahkluk sosial,
kebutuhan untuk berinteraksi, bertegur sapa
dengan sesama, rekan kantor atau teman sejawat
merupakan oase yang bisa memberikan daya
dan semangat. Keceriaan-keceriaan kecil bisa
terbangun dalam relasi dan saling tegur sapa
yang dalam kondisi saat ini mungkin hanya bisa
dilakukan melalui grup WA, sosial media atau
media informasi dan telekomunikasi lainnya.
Berbagai
penelitian
menunjukkan
bahwa
isolasi dari waktu ke waktu akan berdampak
negatif pada kesehatan mental, kesejahteraan
dan kebahagiaan manusia. Tidak tersedianya
interaksi sosial yang meskipun tampaknya kecil
selama masa pandemi telah menciptakan rasa
kehilangan. Kabar baiknya adalah bahwa ketika
kontak melalui media komunikasi dilakukan
maka dengan sendirinya akan membantu untuk
meningkatkan kreativitas dan kesejahteraan jiwa
manusia pada umumnya.
Dari berbagai informasi hasil percakapan dengan
jemaat melalui support grup discussion ditemukan
bahwa pandemi Covid-19 benar-benar membawa
namun disyukuri juga ada banyak dukungan dari
keluarga inti, pengharapan setelah bangkit dari
krisis bisa menjadi berkat untuk sesama, adanya
waktu bersama untuk beribadah dan berdoa
bersama dengan keluarga dan sebagainya.
Menuju Kesehatan Jiwa

ibadah bersama keluarga.
Ditengah krisis yang terjadi, masih banyak rasa
syukur kepada Sang Pencipta Semesta melalui
kebaikan-kebaikan
yang
dikaruniakan-Nya
kepada manusia dan semesta. Perlu diciptakan
juga partisipasi untuk memberikan sapaan, dan
dukungan kepada keluarga dan teman-teman,
sahabat maupun kerabat, tetangga atau siapapun
yang membutuhkan dukungan.
Mendengarkan nyanyian, atau musik bahkan atau
mencipta puisi, lagu atau yang terkait dengan
seni adalah sarana mengasah jiwa untuk tetap
bahagia.
Aktivitas gerak dan olahraga juga penting
dikerjakan meskipun hanya dilakukan singkat
dan terbatas di sekitar rumah atau di dalam
rumah untuk membangun kebugaran tubuh,
meningkatkan hormon endorphin dan sekaligus
memberikan efek bugar untuk meningkatkan
imunitas tubuh.
Salah satu manajemen stres yang baik adalah
dengan tidak memikirkan musibah yang
berkepanjangan,
tapi
mulai
memikirkan
bagaimana memanfaatkan potensi atau skill yg
ada utk menjadi sumber pemasukan. Disamping
mencari kesibukan, juga bisa menjadi sumber
mata pencaharian yang baru, disesuaikan dengan
situasi dan kondisi saat ini, khususnya bagi
mereka yang karena pandemi ini telah kehilangan
sumber kehidupan, mata pencaharian.

Kesehatan mental merupakan suatu
kondisi dimana manusia ada dalam kondisi
kesejahteraan di mana setiap individu menyadari
potensinya sendiri, dapat mengatasi tekanan
hidup yang normal, dapat bekerja secara produktif
dan berbuah, serta mampu memberikan
kontribusi kepada komunitasnya1.

Kreasi dan inovasi untuk bertahan hidup bisa
dilakukan dengan mengembangkan dari hobi
dan talenta yang ada untuk menjadi kegiatan dan
produk kreatif yang bisa memberi dan mengisi
waktu kosong, hingga mendapatkan tambahan
pendapatan.

Untuk melangkah menuju sehat mental dan jiwa
dalam masa pandemi, maka ada beberapa hal
yang perlu dilakukan yaitu:

Semoga dalam situasi krisis dan sulit ini, kita
masih punya daya tahan untuk beradaptasi dan
terus memantapkan diri membangun ketahanan
diri sehat mental dan jiwa.

Mengatur waktu secara rutin berkala untuk
mengasuh spiritualitas melalui saat teduh atau
saat hening pribadi, meditasi, doa, ataupun

Janji penyertaan dan pemeliharan Tuhan Sang
Gembala Agung melalui Mazmur 23: 1-6, patut
kita imani dan amini:
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23:1
23:2
yang

berumput

hijau,

Ia

23:3

Nya.23:4

dan

tongkat-Mu,

itulah
23:5

yang

di hadapan lawanku; Engkau
mengurapi kepalaku
dengan
23:6
aku, seumur hidupku; dan aku
akan diam dalam rumah TUHAN
sepanjang masa.

Sambil terus melihat dan
mendengarkan sesama, teman
dan kerabat yang mengalami
tekanan
dan
ketegangan,
kelelahan, keputusan untuk

26

melakukan
aksi
bersama
sesuai Galatia 6:2 “Bertolongtolonganlah
menanggung
bebanmu! Demikianlah kamu
memenuhi hukum Kristus”.
Maka
ketika
membaca
ayat
tersebut
meneguhkan
keyakinan
bahwa
sahabat
bagi jiwa saat batin merintih,
dibutuhkan supaya manusia
tidak
menanggung
laranya
sendiri, karena di depan sana
masih ada asa tersisa, seperti
lagunya Katon Bagaskara yang
menulis apik, lirik demikian:

Kulihat mendung menghalangi
pancaran wajahmu
Tak terbiasa kudapati terdiam
mendura
Apa gerangan bergemuruh di
ruang benakmu?
Sekilas galau mata ingin berbagi
cerita

‘Ku datang sahabat bagi jiwa
Saat batin merintih
Usah kau lara sendiri
Masih ada asa tersisa
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Letakkanlah tanganmu di atas
bahuku
Biar terbagi beban itu dan tegar
dirimu
Di depan sana cahya kecil ‘tuk
memandu
Tak hilang arah kita berjalan
menghadapinya

Sekali sempat kau mengeluh
Kuatkah bertahan?
Satu per satu jalinan kawan
Beranjak menjauh

‘Ku datang sahabat bagi jiwa
Saat batin merintih
Usah kau lara sendiri
Masih ada asa tersisa

Letakkanlah tanganmu di atas
bahuku
Biar terbagi beban itu dan tegar
dirimu
Di depan sana cahya…

Alamat :
Jalan Merbabu,
Boyolali-57316.

Singorejan

RT.

01/RW.

13,

E-mail : gki.boyolali@gmail.com
SEJARAH TUMBUH KEMBANG GKI BOYOLALI
Tanggal Pendewasaan

: 21 November 2003

Pada akhir tahun 1965, seorang putra
Boyolali yang bernama Bapak Sie Djian Ting merasa
terpanggil untuk melayani Tuhan, sehingga timbul
gagasan beliau untuk mengadakan kebaktian bagi
orang-orang Tionghoa yang bukan penganut aliran
Kharismatik atau Khatolik. Pada awal tahun 1966,
gagasan tersebut disampaikan kepada Bapak B.
Soemarto yang pada saat itu menjadi guru injil GKJ
Boyolali.
Gagasan tersebut disambut baik oleh
Bapak B. Soemarto, sebagai realisasinya pada
bulan April 1966, Majelis Jemaat GKJ Boyolali
membuka kebaktian pada sore hari jam 17.00
dengan menggunakan bahasa Indonesia, karena
tujuannya untuk melayani orang Kristen Tionghoa.
Jumlah orang Kristen Tionghoa yang mengikuti
kebaktian sore di GKJ Boyolali yang terletak di Jl.
Pahlawan No. 60, berjumlah lebih kurang 5 orang.
Pada akhir Mei 1966, Bapak B. Soemarto dipanggil
untuk melayani jemaat GKJ Prambanan. Sebelum
pindah, Bapak B. Soemarto dan Bapak Sie Djian
Ting mengadakan pendekatan dengan Majelis
Jemaat GKI Sangkrah Solo, dengan tujuan untuk
membicarakan pelayanan bagi orang Kristen di
Boyolali. Dalam pembicaraan tersebut disepakati
bahwa GKI Sangkrah akan melanjutkan pelayanan
tersebut dan akan membuka Pos PI di Boyolali.
Untuk mempersiapkan Pos PI tersebut,

Bapak B. Soemarto dan Bapak Sie Djian Ting
menghubungi Bapak Sie Djian Lik dan istri
untuk meminjam rumahnya yang terletak di
Jalan Merbabu No. 5 Boyolali, sebagai tempat
untuk kebaktian atau pelayanan Pos PI.
Permohonan tersebut disambut baik dan keluarga
Bapak Sie Djian Lik mengijinkannya. Setelah
semuanya siap, Majelis GKJ Boyolali yang diwakili
oleh Bapak B. Soemarto dan Bapak T. Siomardi
orang Kristen Tionghoa di Boyolali kepada Majelis
Jemaat GKI Sangkrah Solo yang diwakili oleh Pdt. J.
Tjahjaputra (Tan Tjoe Liang), sehinga sejak saat itu
resmilah berdiri Pos PI GKI Sangkrah di Boyolali.
Kebaktian Minggu diadakan pada sore
hari pukul 16.30 di Jalan Merbabu No. 5, Boyolali.
Jumlah pengunjung kebaktian pada awalnya
berkisar antara 5-8 orang. Seiring dengan
bertambahnya anggota keluarga dalam jemaat
dan bertumbuhnya warga baru dari atestasi
maupun simpatisan, makasampai tahun 1988,
tercatat jumlah pengunjung kebaktian Minggu
mencapai rata-rata 30 orang. Pelayanan pada
masa itu dilakukan oleh Majelis dan Pengerja GKI
Sangkrah Solo, antara lain: Pdt. J. Tjahjaputra, Pdt.
N.E. Jeshua, Pdt. J. A. Prayogo, Pdt. Thomas B.
Lemuel, Bapak A. Budipranoto, Bapak Bambang
Baroe W., Bapak Edy Suharto, dan yang lainnya.
Pleno Majelis Jemaat GKI Sangkrah Solo
memutuskan untuk mengangkat 7 orang menjadi
Panitia GKI Cabang Boyolali, dan peneguhannya
pada tanggal 19 Mei 1985, yang dilayani oleh Pdt.
J. A. Prayogo. Adapun Panitia tersebut adalah: Ibu
Siti Sudarmi (Ketua), Bapak Edy Wakidjan (Penulis),
Ibu Lie Tjien Siong (Bendahara I), Ibu Tan Tik Gwan
(Bendahara II), Ibu Si Djian Lik (Anggota), Bapak
Sehono (anggota), dan Bapak Makno (anggota).
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Dengan diberlakukannya
Tata Gereja dan Tata Laksana GKI
Jateng pada tangal 11 Oktober
1987, maka nama GKI Sangkrah
Cabang Boyolali diubah menjadi
GKI Sangkrah Bajem Boyolali.
Panitia GKI Sangkrah Cabang
Boyolali secara otomatis berubah
menjadi Panitia GKI Sangkrah
Bajem Boyolali. Kerinduan yang
kuat dari jemaat untuk memiliki
sebuah gedung gereja yang baik,
akhirnya didengar Tuhan. Pada
tahun 1988, jemaat Boyolali
dapat membeli sebidang tanah
seluas kurang lebih 300 m2 yang
terletak di kampung Singorejan
RT.01/RW.13
Kelurahan
Siswodipuran, Boyolali. Oleh
karena masyarakat di sekitarnya
tidak ada yang mengajukan
keberatan untuk dibangun gereja
di atasnya, maka dibentuklah
Panitia Pembangunan Gedung
Gereja pada tahun 1988, dengan
susunan: Ibu Singgihsandjojo
(Ketua), Bapak Edy Wakidjan
(Sekretaris), Ibu Tan Tik Gwan
(Bendahara), Ibu Ratna Thomas
Handoko (Anggota), Ibu Om
Tjien Siong (Anggota), Bapak Edy
Soeharto (Anggota).
P e l a k s a n a a n
pembangunan gedung gereja
diserahkan kepada Bapak Tedjo
Wijono, salah seorang anggota
jemaat GKI Sangkrah. Berkat
campur tangan Tuhan dan kerja
keras panitia,
pembangunan gedung gereja
dapat diselesaikan dengan baik
dan cepat. Pada tanggal 21
November 1989, gedung gereja
baru diresmikan oleh Bupati
KDH Boyolali, yang diwakili oleh
Wedono Boyolali, Bapak Suhardi,
dan
sebelumnya
diadakan
Kebaktian Pengucapan Syukur
28

yang dipimpin oleh Pendeta J. A.
Prayogo. Setelah diresmikannya
gedung gereja yang baru, maka
Kebaktian Minggu dipindah ke
gedung gereja yang baru yang
sempat sebelumnya berpindah
dari Jalan Merbabu 5 ke Jalan
Bapak Oei Kiem Ting. Semula
Kebaktian diadakan pada sore
hari pukul 16.30 dan setelah
menempati gedung gereja yang
baru diubah menjadi pagi hari
pukul 07.00. Sedangkan mulai
bulan April 2002, Kebaktian
Minggu diadakan dua kali, yaitu
pada pagi hari pukul 07.00
dan sore hari pukul 17.00.
pengunjung kebaktian pada
tahun 2002 tercatat mencapai
90-100 orang.
Dengan
semakin
berkembang dan kompleksnya
pelayanan, Panitia GKI Sangkrah
Bajem Boyolali memandang
penting untuk memiliki seorang
pengerja. Gagasan ini kemudian
disampaikan kepada Majelis
Jemaat GKI Sangkrah, dan
kemudian disetujui. Setelah
beberapa waktu berdoa, Panitia
Bajem dan Majelis Jemaat GKI
Sangkrah menghubungi Saudara
Agus Wiyanto, S.Th. yang saat itu
masih menjalani masa orientasi
pelayanan di GKI Peterongan
Semarang. Puji Tuhan! Saudara
Agus
Wiyanto
bersedia
menerima panggilan tersebut,
dan pada tanggal 1 Juli 1992,
Saudara Agus Wiyanto memulai
masa orientasi pelayanan di GKI
Sangkrah Bajem Boyolali.
Setelah melewati masa
orientasi, dan kemudian lulus
ujian peremtoar, maka pada
tanggal 20 Maret 1996, Saudara
Agus
Wiyanto
ditahbiskan
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menjadi Pendeta GKI Sangkrah,
yang mendapat tugas khusus
untuk menggembalakan jemaat
di Bajem Boyolali. Sebelumnya,
pada tahun 1991, Panitia
Bajem
membentuk
Panitia
Pembangunan Pastori I. Berkat
campur tangan Tuhan dan kerja
keras panitia, pada tahun 1992
dapat dibeli rumah tipe 36 di
Perumahan Pulisen Boyolali
untuk rumah pastori. Namun,
karena fasilitas air yang tidak
memadai, dan jarak dengan
jemaat atau gereja cukup jauh,
Panitia Bajem memutuskan
untuk menjualnya, dan membeli
rumah di Belakan, Siswodipuran,
Boyolali. Pada bulan April 2002,
Panitia Bajem memutuskan
untuk
merobohkan
dan
membangun kembali rumah
pastori tersebut, karena sudah
banyak yang rusak dan lembab,
sehingga dibentuklah Panitia
Pembangunan
Pastori
II.
Berkat campur tangan Tuhan
dan kerja keras panitia, serta
dukungan seluruh jemaat, maka
pada bulan Desember 2002,
pembangunan rumah pastori
dapat diselesaikan dengan baik.
Setelah
dipandang
matang, maka GKI Sangkrah
Bajem Boyolali didewasakan
pada tanggal 21 November 2003
dengan Majelis Jemaat yang
pertama: Pnt. Agustinus Budi
Santoso (Ketua), Pnt. Slamet
Raharjo (Sekretaris), Pnt. Agus
Pusponegoro
(Bendahara),
Pnt. Maria Widyasari (Anggota),
Pnt. Ratna Sulisyani Handoko
(Anggota), Pnt. Louis Adolhin
Soeroso Wowor (Anggota), Pnt.
Budiyani Triwanti (Anggota),
Pnt. Edi Andreas (Anggota), dan
sebagai Pendeta Jemaat adalah

Pdt. Agus Wijanto, S.Th. namun,
sayang pada penghujung tahun
2005, Pdt. Agus Wijanto, S.Th.
menerima panggilan
untuk
melayani di GKI Gatot Subroto
Purwokerto, sehingga sampai
akhir tahun 2006 ini GKI Boyolali
tidak memiliki Pendeta.
Dari Tahun 2005 sampai
dengan 2016 GKI Boyolali belum
memiliki pendeta dan pada
tanggal 21 Juli 2016 ditahbiskan
atas diri Pnt. Tunggul Barkat
Gumelar yang dilayani oleh
Pdt. Handi Hadiwitanto sebagai
Pendeta Jemaat GKI Boyolali
sampai dengan saat ini.
KEBAKTIAN di GKI BOYOLALI
Umum :
Minggu, pukul 07.00; 17.00 WIB
Pemuda Remaja :
(Sabtu) pukul 18.00 WIB
Sekolah Minggu :
pukul 07.00 WIB
ANGGOTA GKI BOYOLALI
Jumlah Anggota Jemaat
Pria: 119
Wanita: 131
Simpatisan
Pria: 8

Wanita: 7

Sidi

Baptisan

Data Pendeta / Hamba Tuhan
dan atau Pendeta Jemaat yang
melayani (perjalanan waktu
GKI Boyolali dari awal hingga
saat ini)
Pdt. Agus Wijayanto S.Th.

(1996-2005)
Pdt. Tunggul Barkat Gumelar
(2016-sekarang)
PERKEMBANGAN PELAYANAN
Karakter kas yang menjadi
ciri/keunikan
Jemaat
GKI
Boyolali (contoh: Karakter
Khas Jemaat/ GKI Boyolali,
beserta pelayanan apa yang
menjadi ciri khas dari masa ke
masa)
Karakter khas yang menjadi ciri/
keunikan Jemaat GKI Boyolali
apabila
dirangkum
dalam
satu kata, maka yang paling
mendekati
adalah
“guyub”,
menjadi berkat bagi semua
orang.
Program-program pelayanan
yang
menjadi
karakter
khas dan atau unggulan
yang
dikelola
hingga
saat
ini.
Misalkan
bisa
diuraikan
di
antaranya
di
bidang
Persekutuan
(Kebaktian dan Ibadah, P.A.),
Kesaksian dan Pelayanan,
Pembinaan,
Penatalayanan
(Perbendaharaaan
dan
Keuangan),
Kemajelisan,
komisi-komisi dan terkait
lainnya.
Program pelayanan yang
dikelola hingga saat ini di GKI
Boyolali terdiri dari :
Bidang Persekutuan dan
Pembinaan
Bidang
Kesaksian
dan
Pelayanan
Bidang Penatalayanan.

BIDANG
PERSEKUTUAN
BIDANG PEMBINAAN

&

seperti lectio divina, nyanyian
, doa labirin, doa berantai
dan lain sebagainya.
dan hari besar umat Kristen,
GKI
Boyolali
mengadakan
Persekutuan
Wilayah
dan
Anjangsana di rumah anggota
jemaat dan simpatisan sebulan
sekali.
dilakukan
perkunjungan
- perkunjungan ke gerejagereja lain (misalnya Ortodox,
Pantekosta, GBI dan lain-lain)
untuk mengikuti ibadahnya dan
belajar tentang gereja tersebut
melalui narasumber dari gereja
yang dikunjungi.
BIDANG
KESAKSIAN
PELAYANAN

&

Sebelum terjadi wabah Covid-19,
perkunjungan
ke
anggota
jemaat dan simpatisan rutin
dilaksanakan setiap dua minggu.
Saat ini kegiatan perkunjungan
untuk sementara ditiadakan.

Darurat Bencana
Memberikan bantuan air bersih
ke desa sekitar Kabupaten
Boyolali
yang
mengalami
kekeringan, seperti di Kecamatan
Wonosegoro.

Bantuan pendidikan bagi siswa
dan guru. Program beasiswa ini
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berjalan dengan tidak hanya memberikan uang ke
siswa atau guru yang membutuhkan, namun juga
membuka ruang bagi orang yang ingin menjadi
donatur khusus untuk pendidikan sebagai wujud
kepedulian terhadap sesama.

PERKEMBANGAN PERTUMBUHAN JEMAAT GKI
BOYOLALI SAAT INI
Pertumbuhan Anggota Baptis dan Sidi tidak

mengikuti
gereja.
Memberikan bantuan beras setiap bulan kepada
jemaat dan simpatisan yang membutuhkan sesuai
kriteria yang ditetapkan.

Klinik kesehatan dibuka setiap hari Minggu setelah
kebaktian pagi. Klinik ini terbuka bagi masyarakat
umum. Bagi yang berobat cukup membayar Rp.
2.000,- saja.

Memberikan bantuan BPJS Kesehatan bagi anggota
jemaat dan simpatisan yang membutuhkan sesuai
kriteria yang ditetapkan.

Memberikan bantuan pemakaman dan simpati
kematian bagi keluarga anggota jemaat dan
simpatisan yang meninggal dunia.
BIDANG PENATALAYANAN
Mengurus operasional gereja dan pastori agar
dapat berjalan dengan baik guna menunjang
semua kegiatan yang ada.
menunjang kegiatan gereja
(kesekretariatan)

30
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kebaktian

PERAN
SERTA
GKI
MENGHADAPI
DAN
COVID-19:

dan

kegiatan-kegiatan

BOYOLALI
MEMUTUS

DALAM
RANTAI

Melaksanakan kebaktian umum di rumah masingmasing melalui Radio CJDW FM 107 MHz setiap
hari Minggu pk. 07.00 WIB dan melalui kanal
Youtube GKI Klasis Solo pk. 09.00 WIB.
Bekerja sama dengan DKP GKI Sinwil Jateng
pembuatan tempat cuci tangan dalam rangka
membantu pencegahan Covid-19 di pasar
Boyolali, Pasar Sunggingan, Pasar Mojosongo,
pasar Ampel dan pasar Cepogo.
Pembagian masker kain kepada masyarakat.
Memberikan paket sembako setiap bulan kepada
jemaat dan simpatisan yang membutuhkan.
GKI Boyolali

Foto-foto Kegiatan Gereja.

Pelayanan Baptisan
Bulan Keluarga dan Unduh-Unduh

HUT ke - 26 GKI Boyolali
Natal Sekolah Minggu Bersama Anak Panti Asuhan

All Saint’s Day
Doa Labirin

Katekisasi di Gereja Ortodoxs

MITRA GKI SW JATENG | Edisi XIII | Janiuari - April 2021 31

Retreat Katekisan

Kebaktian HUT GKI Boyolali

Bantuan Air Bersih ke Desa Wonosegoro

Pembuatan Tempat Cuci Tangan

Pdt. Tunggul Barkat Gumelar
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