DARI REDAKSI

Shalom,
Salam jumpa kembali Sahabat Mitra GKI SW Jateng,
kita berjumpa lagi dalam Majalah Mitra GKI SW
Jateng Edisi 7 dimana dalam edisi ini mengangkat
tema, Misi Zaman Now.
Tema ini dipilih dengan maksud bahwa kehadiran
gereja dalam karya dan pelayanannya tidak pernah
lepas dari ‘misi.’ Tentunya kita perlu menyadari
sepenuhnya bahwa Misi Allah tidak pernah berubah,
tetapi pemahaman gereja tentang misi terus
mengalami perkembangan dinamis seiring konteks
zaman yang berubah dari waktu ke waktu hingga
saat ini.
Terbitan edisi 7 ini mencoba memberikan wawasan
akan bagaimana gereja menyikapi, mengelola dan
mengembangkan misi gereja secara dinamis seiring
tuntutan perkembangan zaman, kemajuan ilmu
pengetahuan dan teknologi saat ini yang sering kita
kenal zaman now. Sajian edisi 7 ini kami pilah dari
beberapa sudut pandang, yakni Teologi Konseptual,
Sharing.
Dalam edisi kali ini, kami tetap menghadirkan tulisan
mengenal keberadaan klasis dan jemaat di lingkup
SW Jateng yakni keberadaan GKI Klasis Jakarta II dan
beberapa jemaat GKI di lingkup Klasis Jakarta II (GKI
Bintaro Utama, GKI Ampera, GKI Ciledug Raya).
Terbit dan edar tayang edisi 7 ini terasa spesial
karena memang dipersiapkan dalam nuansa momen
Natal 2018 dan Tahun Baru 2019. Beberapa Jemaat
GKI dan gereja / lembaga kerjasama, serta relasi
memberikan sapaan dalam momen Natal 2018 dan
Tahun Baru ini.
Terimakasih kami sampaikan kepada Pendeta
Emeritus Widi Artanto, Pendeta Djoko Prasetyo
Adi Wibowo, Pendeta Agus Wiyanto, Bapak Daniel
Sugiarto R. dan Ibu Dra. Peni Rahaju M.M. (selaku
Pengurus YAKKUM), Pendeta Tunggul Barkat
Gumelar, Pendeta Adon Syukmana, BPMK GKI Klasis
Jakarta II, Majelis Jemaat GKI Bintaro Utama, Majelis
Jemaat GKI Ampera dan Majelis Jemaat GKI Ciledug
Raya.
Tak ada gading yang tak retak. Menyadari
sepenuhnya bahwa terbitan Majalah Mitra GKI SW

Jateng tentunya tak lepas dari kekurangan, maka
apabila Sahabat Mitra GKI SW Jateng memiliki kritik,
saran, gagasan dan atau ide guna pengembangan
dan pengelolaan Majalah Mitra GKI SW Jateng ini
lebih baik ke depannya – silahkan Saudara dapat
menyampaikannya, dengan penuh sukacita kami
menerimanya.
Kami juga dengan penuh sukacita menyambut
tulisan lepas dari Saudara yang rindu menyumbang
!"#!$%&'!(#&)*+(,!%&-+./0%&1!2-2 &20!"! 3&
Kami menginformasikan kembali bahwa penerbitan
Mitra GKI SW Jateng selain edisi cetak, juga dapat
dinikmati dalam bentuk digital, dengan cara
mengunduh secara cuma-cuma (free) dengan
format PDF melalui website GKI SW Jateng, www.
gkiswjateng.org, atau melalui aplikasi playstore
GKI SW Jateng pada menu Majalah Mitra, guna
mendukung upaya paperless.
Kiranya melalui dua cara di atas (cetak maupun
!"!#$%&'%() dapat memberikan kemudahan akses
guna Sahabat Mitra GKI SW Jateng membaca dan
menikmati terbitan ini.
Kami ucapkan juga,

Selamat Hari Natal
25 Desember 2018
dan Selamat Tahun Baru
1 Januari 2019
Semoga melalui Natal tahun ini, Kasih dan Anugerah
Tuhan memberikan lebih keceriaan, kebahagiaan,
lebih sukacita untuk kehidupan kita semua untuk
menyambut Tahun Baru.
Semoga terbitan edisi 7 ini banyak membawa
manfaat, berbagi berkat dan sukacita bagi kita.
Tuhan memberkati.
Salam,
Natanael Sani Setyadi
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Mitra GKI SW Jateng menerima tulisan untuk rubrik
r
seputar pelayanan gereja, sharing - berbagi untuk kita,
dengan panjang tulisan 700 kata atau 2-3 halaman
halam A4. Kami juga menerima rubrik karikatur atau gambar
seputar pelayanan gereja. Tulisan maupun karikatur harus disertai identitas yang jelas, nomor kontak/HP yang
dapat dihubungi, foto dokumen pendukung, dan pas foto penulis.
Kirimkan karya Anda ke kantorgkisw_jateng@yahoo.com, atau langsung ke alamat kantor redaksi.
Redaksi berhak mengedit tulisan atau gambar sejauh tidak mengubah konten. Kami menyediakan tanda
kasih menarik bagi karya yang dimuat di Mitra GKI SW Jateng ini. Karya yang dimuat menjadi hak dari redaksi.
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Misi, menurut KBBI dengan konteks pemahaman Kristen,
artinya adalah kegiatan menyebarkan Kabar Gembira (Injil)
dan mendirikan jemaat setempat, dilakukan atas dasar
pengutusan sebagai kelanjutan misi Kristus.

RENUNGAN

Seorang pembantu rumah tangga
bekerja di sebuah keluarga Kristen
bercerita pada sesama pembantu
yang bekerja di tempat saya :

Photo by Ben White on Unsplash

“Majikanku perempuan sudah lama
tidak bicara sama suaminya, besengat
besengut. Sehari-hari kerjanya marahmarah sama anaknya. Kalau anaknya
ndak mau makan dimarahi, dipaksa
buka mulut dan dijejeli sendok. Di
rumah, biarpun aku pembantu aku
nduwe rasa, mbak. Kasihan bapak,
kasihan anaknya. Aku sedih, aku orak
krasan, aku meh pindah wae.”

DI ZAMAN NOW!

MISI

Kata pembantu saya, si mbak
bercerita dengan mata berkaca-kaca.
Di sebuah persekutuan , kisah di
atas saya sampaikan sebagai sebuah
ilustrasi pendukung sebuah lagu
yang kami nyanyikan:

setan-setanpun juga percaya akan
hal itu dan mereka gemetar. Hai
manusia yang bebal, maukah engkau
mengakui sekarang, bahwa iman
tanpa perbuatan adalah iman yang
kosong?
Kalau kita menyatakan percaya pada
Allah yang kita kenal dalam nama
Tuhan Yesus, itu baik! Tetapi kalau
kepercayaan kita tak disertai dengan
perbuatan / perkataan, setansetanpun demikian!
Setan, memutarbalikkan perkataan
Allah
tentang
buah
pohon
pengetahuan tentang yang baik dan
yang jahat pada Hawa. Akibatnya
adalah Adam dan Hawa yang percaya
Allah tetapi melakukan tindakan
setan: mengalami ketakutan, saling
menyalahkan, tak ada kehangatan,
tak ada lagi keadaan nyaman.
Allah yang kita kenal dalam nama
Tuhan Yesus, membuktikan hal yang
lain, Dia mencari Adam dan Hawa
yang ketakutan. Peristiwa Natal,
Dia mencari kita yang berdosa dan
kehilangan kemuliaan Allah dan
memberi kasih karunia, dan kita
dibenarkan karena iman.

BUNGA API KECIL
Bunga api kecil,
dapat nyalakan unggun.
Lalu sekitarnya
jadi hangat dan nyaman.
Demikian kasih Tuhan,
s’kali ku alami.
Ku mau t’ruskan
ke tiap insan.
Ingin kusampaikan!
Pesan yang kami tangkap adalah
kami harus ‘mengalami’ kasih Tuhan,
bukan hanya percaya, agar yang kami
t’ruskan juga kasih-Nya: kehangatan
dan kenyamanan.

MISI Zaman NOW, mengacu pada MISI
Zaman OLD. Iman tanpa perbuatan
adalah kosong. Bagaimana bisa
menyebarkan Kabar Baik jika tak
pernah mengalami kebaikkan-Nya
dan kemudian dibarengi berbuat /
berkata yang hangat dan nyaman?
Bagaimana kita yang mengaku
murid Kristus dapat melanjutkan misi
Kristus yang menghadirkan damai
sejahtera, jika pembantu pun tak lagi
nyaman berada di rumah kita.

Yakobus dalam suratnya pasal 2 : 19
- 20 Engkau percaya, bahwa hanya
ada satu Allah saja? Itu baik! Tetapi

SIMON NUGROHO HADIKUSUMA
Anggota Redaksi Majalah Mitra GKI SW Jateng
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TEOLOGI
KONSEPTUAL

Gereja
dan Misi Allah

Zaman Now
Photo by Mattias Diesel on Unsplash

Seorang Ibu, sambil menenteng majalah
Mitra GKI Edisi 7 bertema MISI ZAMAN NOW,
datang kepada seorang pendeta GKI dan
terjadilah dialog seperti ini.

P D T. E M . W I D I A R TA N T O
Pendeta emiritus PTKSW GKI SW Jateng

Ibu: Lho pak Pendeta, tema
majalah ini kok sedikit aneh, “Misi
Zaman Now”. Padahal ketika saya
mendengar dan membaca istilah
“zaman now” segera muncul istilah
pembanding yaitu “zaman old”. Ada
perbedaan dan perubahan zaman!
Apa misi itu berubah dan sekarang
berbeda dengan yang dulu?
Pdt.: Begini Bu. Kalau tentang
tema majalah yang Ibu bawa itu,
bisa ditanyakan kepada redaksi
kenapa pilih tema itu dan mungkin
sudah dijelaskan di halaman 1 DARI
REDAKSI. Bagian saya menjelaskan
kepada Ibu tentang Gereja dan Misi
Allah Zaman Now.
Ibu: Ya, oke….. Lalu, adakah
perbedaan dan perubahan bila kita
berbicara tentang gereja dan misi
Allah? Apakah ada gereja zaman old
dan gereja zaman now, juga adakah
misi Allah zaman old dan misi Allah
zaman now?
Pdt.: Sebenarnya Bu, Misi Allah
atau Missio Dei (bahasa Latin) tidak
pernah berubah. Yang berubah itu
pemahaman kita sebagai gereja
dalam konteks zaman yang berubah
dari abad ke abad sampai saat ini.

Dulu (zaman old) gereja-gereja Barat
memahami Misi Allah dengan segera
menunjuk pada apa yang disebut
“Amanat Agung” dalam
Matius
28 : 18 – 20. Misi Allah adalah
“menjadikan semua bangsa muridKu dan membaptis mereka dalam
nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus”.
“Amanat” ini dilaksanakan lewat
penginjilan pribadi atau usaha untuk
“memenangkan jiwa-jiwa” dengan
tujuan akhir supaya semua orang
atau paling tidak sebanyak mungkin
orang di dunia ini menjadi orang
Kristen. Semangat misi semacam
inilah yang mewarnai misi penginjilan
pada masa lalu (zaman old) mulai
dari gereja-gereja Barat menuju ke
benua Asia - Afrika. Pemahaman
misi penginjilan itu sesuai dengan
konteks Barat pada masa lalu dan
hampir tidak pernah dipertanyakan
lagi sampai muncul pemikiran baru
dalam misiologi yang dipelopori
oleh teolog- teolog Asia. Gerejagereja Asia hidup dalam konteks
benua penuh dengan “sungai-sungai
religi” yang berakar lama dan kuat
dalam kehidupan manusia-manusia
Asia. Konteks ini sangat berbeda
dengan konteks gereja-gereja Barat
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pada masa lalu. Tanpa mengabaikan
dan meremehkan pemahaman dan
pengalaman misi penginjilan yang
telah ikut melahirkan gereja-gereja
di luar benua Eropa dan Amerika,
gereja-gereja Asia mulai membangun
pemahaman tentang misi sesuai
dengan konteks Asia.
Ibu: Wah lega saya, tetap tidak
berubah to?
Pdt.: Iya Bu, jangan kuatir.
Misi Allah itu sendiri tidak berubah
seperti halnya pesan pokok Alkitab
yang tidak pernah berubah. Yang
berubah adalah konteks dan
pemahaman gereja tentang teks yang
berbicara tentang misi. Pemahaman
misi penginjilan yang mengalir dari
Matius 28 : 18 – 20 tidak dihapus
dan dihilangkan, namun sekarang
perlu ditempatkan dan dipahami
dalam konteks Alkitab yang lebih
luas. Pemahaman tentang Misi Allah
perlu digali dan ditemukan dalam
teks-teks Alkitab secara keseluruhan;
Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru.
Lalu akan
ditemukanlah berita
sentral Alkitab, yaitu Kerajaan Allah,
dan dengan demikian Misi Allah itu
sekarang (zaman now) dipahami
5

sebagai misi Kerajaan Allah.
Ibu: Misi Kerajaan Allah? Lho, apa
sebenarnya yang dimaksudkan
dengan Kerajaan Allah? Samakah
dengan Sorga?
Pdt.: Kerajaan Allah adalah berita
sentral dalam Alkitab. Tindakan dan
sabda Allah selalu dalam rangka
menegakkan kesejahteraan-keadilan,
perdamaian, dan kebenaran Allah
bagi seluruh ciptaan-Nya. Semua
itu merupakan tanda-tanda
dari
Kerajaan Yahweh (istilah dalam PL)
dan Kerajaan Allah (istilah dalam PB).
Kerajaan Allah adalah
kehidupan
baru penuh damai sejahtera (syalom)
karena Allah ditempatkan kembali
sebagai Raja. Sebagai Raja atas
kehidupan baru ini, kehendak- Nya
ditaati. Allah menghendaki seluruh
ciptaan-Nya hidup dalam cinta kasih,
keadilan, dan perdamaian. Menurut
Yesus, Kerajaan Allah bukan wilayah
atau teritori yang punya batas-batas
seperti halnya karya Roh Kudus yang
tidak dapat dibatasi oleh kelompok
manusia mana pun.Terkadang masih
terjadi kesalah-pahaman seolah-olah
Kerajaan Allah itu sama dengan
sorga. Hal ini karena dalam Injil Matius,
istilah “Kerajaan Allah” sering dipakai
bersamaan dan dalam arti yang sama
dengan istilah “Kerajaan Sorga”.
Penulis Injil Matius mengurangi

6

pemakaian kata “Allah” karena
memang injil Matius pada mulanya
dialamatkan kepada para pembaca
yang berlatar belakang Yahudi. Kita
tahu, orang Yahudi sangat berhatihati memakai dan menyebut kata
“Allah”. Jadi, Kerajaan Allah sama
dengan Kerajaan Sorga tapi tidak
sama dengan sorga. Kerajaan Allah
lebih luas dari sorga. Sorga menunjuk
kepada masa depan kehidupan
sesudah manusia beriman meninggal
dunia. Sorga adalah bagian dari
Kerajaan Allah, namun Kerajaan Allah
tidak hanya tentang masa depan, di
seberang sana. Kerajaan Allah dan
damai sejahtera-Nya terjadi serta
kita alami pada masa kini, di sini
dalam kehidupan konkret sehari-hari
tetapi juga pada masa depan, nanti,
dan di sana!
Ibu: O, begitu ya. Lalu bagaimana
dengan gereja dan misi gereja? Apa
misi gereja itu sama dengan misi
Allah atau misi Kerajaan Allah?
Pdt.: Gereja pada dirinya sendiri tidak
punya misi. Misi gereja itu adalah misi
Allah atau lebih tepat, misi gereja
adalah terlibat dengan sungguhsungguh
dalam
pelaksanaan
misi Allah di dunia ini. Jadi, pada
hakikatnya gereja tidak punya misi
yang dapat dirumuskan oleh gereja
itu sendiri. Pada mulanya yang ada

hanyalah misi Allah. Gereja lahir
karena misi Allah dan hidup dalam
misi Allah, serta dipanggil untuk
terlibat dalam misi Allah.
Ibu: Tetapi saya pernah membaca
di lembar Warta Jemaat, tertulis di
situ rumusan Visi dan Misi Jemaat
kami 2015-2020. Apa itu tepat
karena dengan begitu
jemaat
saya membuat rumusan visi – misi
sendiri?
Pdt. Setiap jemaat atau gereja, seperti
jemaat GKI dimana Ibu menjadi
anggotanya boleh saja membuat
rumusan misi asalkan tetap dalam
rangka misi Allah atau misi Kerajaan
Allah. Kalau jauh melenceng atau
bertentangan ya tidak tepat!
Misalnya, tidaklah tepat bila jemaat
Ibu merumuskan visi - misi, (ini
cuma misal ya Bu…..). Visi, “Menjadi
Gereja Terhebat dengan sejuta umat”
dan salah satu rumusan misi untuk
mencapai visi itu “Membangun 2
gedung gereja baru yang paling
megah dan mewah di kota ini” Kita
bisa bertanya kepada diri kita sendiri
apakah rumusan ini cocok dengan
visi dan misi Kerajaan Allah?
Ibu: Untunglah, rumusan visi – misi
jemaat saya tidak seperti contoh
pak Pendeta itu. Baiklah, kalau
begitu tolong saya diberi skema
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Photo by Christin Hume on Unsplash

yang bisa membuat saya menjadi
lebih mengerti.
Pdt.: Baik bu. Tetapi sebentar ya.
Saya ingin jelaskan dulu supaya
tidak salah paham. Sudah sekian
lama kita memahami misi identik
dengan penginjilan. Hal ini terjadi
karena gereja pada masa lalu sangat
menekankan apa yang disebut
“amanat agung” dalam Matius 28
: 18 - 20. Penginjilan adalah tugas
gereja yang penting dan tetap harus
kita jalankan, tetapi misi gereja (Misi
Kerajaan Allah) lebih luas daripada
Penginjilan. Misi gereja bukan hanya
penginjilan pribadi. Yesus sendiri
dengan jelas menyatakan bahwa
Ia datang untuk memberitakan Injil
Kerajaan Allah, “Juga ke kota-kota
lain Aku harus memberitakan Injil
Kerajaan Allah sebab untuk itulah Aku
diutus” (Lukas 4 : 43). Dalam Matius
4 : 17, Yesus juga memberitakan,
“Bertobatlah, karena Kerajaan Sorga
(Kerajaan Allah) sudah dekat!” Jadi,
misi Yesus bukan memberitakan “Injil
saja” tetapi Injil Kerajaan Allah atau
Kabar Baik tentang Kerajaan Allah.
Sedangkan gereja yang menerima,
mengalami, dan menikmati tandatanda Kerajaan Allah, dipanggil untuk
menanggapi dan melibatkan diri di
dalam misi Kerajaan Allah, ikut serta
menghadirkan keadilan, perdamaian
dan pemulihan ciptaan. Oleh karena

itu, sekarang ini seharusnya Kerajaan
Allah menjadi sumber dan dasar dari
misi gereja.
Ibu: Apa selama ini gereja tidak
menjadilkan Kerajaan Allah sebagai
sumber dasar dari misi gereja?
Pdt.: Mari kita amati Bu. Selama ini
gereja sudah setia memberitakan
Yesus. Itu baik dan harus, tetapi
gereja sering lupa bahwa yang
harus diberitakan adalah Yesus yang
memberitakan Kerajaan Allah. Di
dalam Injil kita membaca bagaimana
Yesus fengan setia memberitakan
Kerajaan Allah dalam kata dan
perbuatan. Nah sekarang ini, apakah
gereja juga sering memberitakan
Kerajaan Allah dalam kata dan
perbuatan? Mungkin kotbah-kotbah
(di GKI) sudah sering menyebut
dan menyinggung Kerajaan Allah,
tetapi
sudahkah
juga
dalam
tindakan? Sudahkah gereja ikut
memperjuangkan keadilan bagi
mereka yang tertindas? Melayani dan
membela orang miskin? Membangun
perdamaian bersama orang lain
yang berbeda di tengah masyarakat
majemuk?
Ikut
memelihara
lingkungan dan alam sekitar? Ya,
beberapa jemaat GKI sudah dan
sedang melakukannya tetapi belum
semua dan merata. Gereja tidak
boleh “enggan” atau menolak
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memberitakan Kerajaan Allah karena
Yesus sendiri memberitakan Kerajaan
Allah. Bukankah yang diberitakan
oleh gereja itu seharusnya lengkap?
Pada satu pihak, memberitakan Yesus
yang memberitakan Kerajaan Allah
dan pada pihak lain memberitakan
Kerajaan Allah yang diberitakan
Yesus.
Keduanya
tidak
bisa
dipisahkan. Dengan demikian gereja
setia mengikut Kristus dengan terlibat
dalam misi Kerajaan Allah. Misi yang
lebih luas dan relevan dalam konteks
masyarakat majemuk Indonesia. Misi
gereja tidak boleh dipahami secara
sempit sebagai “ekspansi agama”.
Yesus sendiri mengecam praktik
proselitisme dalam Matius 23 : 15,
“Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat
dan orang-orang Farisi, hai kamu
.+! 56.+! 5& 12 !/#%& "*'!'& #!12&
mengarungi lautan dan menjelajah
daratan, untuk mentobatkan satu
orang saja menjadi penganut
agamamu dan sesudah ia bertobat,
kamu menjadikan dia orang neraka,
yang dua kali lebih jahat dari pada
kamu sendiri.”
Ibu: Oke pak Pendeta. Saya paham!
Terus bagaimana membedakan
pemahaman lama (zaman old) itu
dengan yang baru (zaman now)?
Misi Kerajaan Allah yang bisa disebut
misi zaman now itu mencakup apa
saja?
7

VISI-MISI AGAMAWI

dengan mengembangkan toleransi
antaragama di Indonesia. Apa yang
dilakukan Pemuda GKI SW Jateng
dengan Camp Pemuda Lintas
Iman perlu diupayakan juga secara
lebih merata. Ada satu lagi Bu. Ikut
melawan hoaks untuk memelihara
suasana damai di tengah masyarakat
juga contoh implementasi misi gereja
zaman now di era milenial sekarang
ini. Generasi milenial dalam gereja
dipanggil untuk terlibat dalam
gerakan “melek literasi digital” ketika
prosentase orang muda yang tidak
bisa membedakan hoaks atau bukan
hoaks masih begitu tinggi.
Ibu: Oke…oke. (mulai ngantuk
mendengar ulasan panjang).
Skemanya saja pak Pendeta!
Pdt.: Skema untuk memperjelas dua
pemahaman itu saya buat dalam
lembar khusus dan Ibu bisa baca di
lampiran. Tetapi mohon dicatat Bu,
skema ini hanya untuk membantu,
memperjelas dan membandingkan,
bukan
untuk
menilai
apalagi
menghakimi. Lihat Lampiran ya bu!
Ibu: Terimakasih pak Pendeta yang
sabar.
Pdt.: Sama-sama Ibu yang mau
belajar.

REFERENSI
Jawaban-jawaban
seorang
pendeta GKI dalam dialog
imajiner di atas mengacu pada:
1. Gereja dan Misi-NYA,
Mewujudkan Kehadiran Gereja
dan Misi-Nya di Indonesia,
Widi Artanto, Taman Pustaka
Kristen, Yogyakarta, 2015.
2. Indahnya Pluralitas, Widi
9+,! ,.%& :+!/#!& ;+*!"( 4.%&
Jakarta, 2016.

VISI-MISI KERAJAAN ALLAH

ZAMAN OLD

ZAMAN NOW

Misi dipahami sebagai tuntutan
agama untuk membela dan
membesarkan agama sendiri
dengan fanatik, radikal.

Misi adalah tugas panggilan
Allah, demi cinta kepada sesama,
tawaran dan undangan untuk
mengalami kasih Allah.

Memasukkan, menaklukkan orang
lain ke agama kita - “kristenisasi”,
“proselitasi”.

Mengantar orang & mawsyarakat
mengalami kasih dan pertolongan
Allah.

Hasilnya: pertambahan jumlah
pemeluk agama.

Hasilnya: terwujudnya tandatanda Kerajaan Allah: perdamaian,
keadilan, kebenaran, dan pemulihan
ciptaan.

Tujuan - visi: agama sendiri
menjadi makin besar dan berkuasa.

Tujuan - visi: Kerajaan Allah itu
sendiri! Agama = sarana, Gereja
hanyalah hamba Kerajaan Allah,

Sasaran: pertobatan individu,
tekanan pada kuantitas.

Sasaran: transformasi individu dan
sosial (masyarakat), kualitas lebih
penting daripada kuantitas.
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Pdt.: Misi Kerajaan Allah itu mencakup
empat aspek misi yang semua saling
berkaitan dan tidak terpisahkan,
yaitu: Misi Keutuhan Ciptaan, Misi
Pembebasan, Misi Kehambaan, dan
Misi Perdamaian. Jadi, ambil saja
salah satu aspeknya sebagai contoh.
Kita sekarang ini (zaman now) perlu
meyakini bahwa gereja terpanggil
untuk terlibat dalam Misi Pemulihan
Ciptaan. Kita harus mengoreksi
penafsiran yang pesimis dan negatif
(zaman old) tentang masa depan
'21(3& 7* !8"(+! & $!+!/!$& ,*+$!4!-&
ayat-ayat Alkitab yang berbicara
dtentang gejala akhir zaman juga
harus direvisi. Sebaliknya, gambaran
yang positif dan optimis (zaman
now) seperti yang ditegaskan dalam
Wahyu 21 : 1 - 4 perlu dikembangkan
dalam kehidupan jemaat. Allah
yang melihat segala sesuatu yang
diciptakan-Nya itu sungguh amat
baik (Kejadian 1 : 21, 31) adalah Allah
yang berkarya memulihkan seluruh
ciptaan-Nya menjadi langit dan bumi
yang baru. Oleh karena itu gereja
harus untuk ikut serta menjaga,
memelihara dan melestarikan alam
ciptaan sebagai wujud dari Misi
Pemulihan Ciptaan. Satu contoh lagi
Bu. Dalam misi Perdamaian, Allah
ingin agar manusia hidup bersama
dalam perbedaan dengan cinta dan
damai. Implementasinya, pada saat ini
(zaman now) Allah memanggil gereja
untuk terlibat dalam misi Perdamaian

3. Misi Gereja, dalam Seri
Kelompok Bina Iman Sub
Topik Misi Gereja, Widi Artanto
dalam Kelompok Minat Bina
Iman LPP Sinode, LPP Sinode,
Yogyakarta 2017.
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Gereja dan
Indonesia
Masa Kini
MISI KRISTEN DI TENGAH
M A S YA R A K AT YA N G M A J E M U K

Sebagai sebuah bangsa yang
besar dan beragam penduduknya,
Indonesia
memang
tampak
tenang secara keseluruhan, tetapi
masyarakat belumlah benar-benar
,*+'*'!"& 4!+(& ! )!1! & #. <(#&
bernuansa agama. Konsepsi, klaim
dan relasi yang “was-was” terhadap
umat beragama lain sewaktu-waktu
bisa menjadi “letupan“yang terjadi di
mana pun di Indonesia. Kecurigaan
antar pemeluk agama masih sangat
terasa, terutama terkait isu-isu
sensitif agama-agama monotheistik
dan misioner. Isu-isu relasi antar umat
Kristen dan Islam di Indonesia juga
harus diakui memiliki kepekaan lebih
dibandingkan dengan agama lain.
Hal ini merupakan sebuah kondisi
yang harus dipertimbangkan oleh
gereja di Indonesia dalam melakukan
misi yang relevan dan kontekstual,

selain mempertimbangkan masalah
kemiskinan, keadilan, kesejahteraan,
kemajemukan, kesetaraan gender,
generasi lintas usia, lingkungan hidup,
politik identitas, dan juga ekologi.

MENGHAR GAI
Z A MAN BAR U
Konteks kemajemukan Indonesia
saat ini sangatlah berbeda dengan
sebelumnya, karena manusia sekarang
difasilitasi oleh kemajuan teknologi
komunikasi dan transportasi yang
canggih dan sangat cepat, sehingga
dapat meningkatkan mobilitas serta
kemampuan berkomunikasi. Saat
ini manusia mengalami migrasi
paradigma
terus-menerus.
Ada
kesadaran perlunya berpartisipasi
aktif dalam arus globalisasi, tetapi

juga terdapat ketakutan yang
membuat manusia ingin menjaga
dirinya dengan kembali kepada
budaya dan agamanya masingmasing. Benar bila dikatakan, bahwa
ada global paradox, semakin global
manusia semakin pula primordial.
Juga saat ini banyak orang menulis
tentang generasi milenial, tetapi
yang menulis dan mendeskripsikan
kebutuhan / karakter zaman ini
pun adalah orang-orang yang tidak
lagi tergabung dalam usia generasi
milenial.
Sehingga
percakapan
milenial sering muncul dalam rangka
memberikan kesadaran antisipatif
terhadap
potensi
tantangan
dari generasi milenial, bukan
menghargai sepenuhnya serta bukan
merayakannya. Dalam hal berteologi
misi pun seharusnya gereja memberi
ruang yang dipakai oleh generasi

DJ O KO P R A S E T YO A D I W I B OWO
Penulis adalah Pendeta Pelayanan Khusus (PPK) Sinode GKJ yang diutus menjadi
dosen pada Fakultas Theologia Universitas Kristen Duta Wacana, Yogyakarta, mengampu bidang Misiologi dan Teologi Interkultural.
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TEOLOGI
KONSEPTUAL

milenial sendiri untuk membangun
program yang berangkat dari
kebutuhan dan harapannya sendiri.
Misi masa kini bukanlah bagaimana
gereja
mempersiapkan
diri
menghadapi tantangan Milenial, atau
seolah-olah generasi sebelumnya
merasa perlu memberikan nasihat
kepada generasi Milenial agar mereka
(yang generasi milenial ke bawah)
tidak “tersesat“ atau anggapan
bahwa generasi sebelumnya dituntut
untuk memberikan keteladanan
agar hidup generasi berikutnya lebih
“terarah“ ke jalan yang benar dalam
mengambil keputusan menghadapi
berbagai tantangan zaman.
Anggapan semacam itu justru perlu
dilihat lagi secara kritis, benarkah
harus demikian? Sikap misioner gereja
bukanlah untuk membangun orang
lain, melainkan untuk membangun
dirinya sendiri agar menjadi saksi
kebenaran yang diyakininya (sesuai
hidup Kristus) sehingga orang lain
mendapatkan alternatif inspirasi
tindakan
bagi
pengambilan
keputusan pribadi menjalani /
menghidupi kehidupan ini. Oleh
karena itu, misi bukanlah aktivitas
gereja (subyek) mentargetkan orang
lain (obyek) untuk ditransformasikan
sesuai ukuran kebenaran yang
ditentukan gereja. Misi juga bukan
sebuah tindakan yang dilakukan
dengan
seperangkat
strategi
untuk memastikan keberhasilan
pencapaiannya. Bila hal ini dikerjakan,
justru menjadi bumerang bagi gereja
dalam menjalani ketulusan dan
kerendahatian sebagai murid-murid
Kristus.
Manusia sekarang hidup pada kondisi
sepertinya ada tetapi sepertinya juga
tidak ada, dan dekat tetapi juga tidak
dekat, atau membutuhkan yang
lain tetapi juga tidak memerlukan
yang lain, atau ingin sendiri tetapi
tidak ingin sepi. Manusia saat ini
ditempatkan pada situasi dilematis
dalam setiap jejaknya. Inilah situasi
zaman yang mana menempatkan
manusia pada situasi paradoks,
dilema, serta kecanggungan diri
karena zaman terus berubah cepat
tanpa ada jeda. Gereja diperlukan
hadir ikut memberikan sumbangan
perspektifnya bagi menemukan
makna kehidupan bersama dengan
yang lain. Oleh karena itu, meskipun
10

zaman ini terasa sulit diprediksikan
dan dipahami, tetapi senantiasa
harus didekati dengan empati
dan penghargaan terhadapnya.
Zaman baru tidak untuk dihujat dan
dibandingkan dengan yang lalu,
tetapi untuk disambut, dirayakan
dengan interpati secara timbal balik,
dan lebih dari dari sekedar empati.

BERTEOLOGI MISI
INTERKULTURAL
Gereja saat ini berada di tengahtengah masyarakat yang sadar
tentang pentingnya kesetaraan,
tidak lagi mau diikat oleh struktur
atau birokrasi yang tidak rasional,
masyarakat yang relatif meningkat
pendidikannya sehingga wawasan
luas, hidup dalam komunikasi
informasi
tanpa
batas,
serta
kepercayaan diri masyarakat yang
sangat luar biasa dibandingkan
dengan masa-masa sebelumnya
yang lebih hidup dalam kultur dan
ketaatan pada penguasa. Setiap
kata dan tindakan akan selalu kritis
ditanggapi masyarakat. Hal ini juga
berlaku untuk istilah-istilah yang
selama ini telah dipakai, misalnya
merangkul,
mentransformasi,
atau melayani, seringkali disadari
tidak lagi tepat karena terkesan
adanya relasi subyek-obyek atau
subordinatif, seolah-olah gereja
lebih tinggi dari yang dirangkul,
seolah-olah menganggap diri lebih
baik sehingga mau mengubah
(transformasi) orang lain, dan ketika
menggunakan
istilah
melayani
terkesan yang dilayani sebagai pasif,
sedangkan yang melayani lebih
menunjukkan kepeloporan dalam
inisiatif dan tindakannya, lebih
daripada yang dilayani. Masih banyak
lagi hal lainnya terkait dengan hal
ini. Oleh karenanya gereja dalam
melakukan misi perlu kritis terhadap
motif, pemahaman dasar (teologis),
dan juga relasi subyek-obyek. Gereja
saat ini lebih menekankan aktivitas
program pelayanan yang setara,
tidak obyektivasi pada yang lain,
serta dilakukan bersama (saling)
dengan yang lain. Orang yang
berbeda identitas keagamaan juga
harus diberi jaminan untuk didengar
bagi suatu transformasi bersama.

Misi gereja tidak boleh dijalani
karena / dengan ketakutan pada
yang lain, atau dijalani sebagai
sebuah keinginan mentransformasi
yang lain dengan seperangkat
kesadaran antisipatif dan strategik
gereja secara sepihak. Misi tidak pula
bisa diukur keberhasilannya dengan
berapa banyak orang yang menjadi
anggota gereja, karena bila demikian
maka gereja justru menyangkal
hakikat misi itu sendiri. Misi bukanlah
propaganda yang menghasilkan
sejumlah orang hasil konversi
agama. Gereja melalui misinya, justru
menghidupi sebuah proses bersama
dengan yang lain didasarkan atas
tuntunan Roh Kudus (yang tidak
bisa diprediksikan ke mana arah,
bentuk atau polanya). Roh Kudus
adalah kuasa yang memampukan
gereja mampu melewati batas-batas
primordial dan ghetto apa pun dan
dari siapa pun termasuk dari dirinya
sendiri.
Misi adalah hal yang sangat dinamis
dan selalu mendapatkan bentuknya
berdasarkan interaksi dengan dunia
di sekitarnya. Saat ini gereja pun
-*+02& =1* 4*/ ("(#! =>& 1*1!$!1(&
misi sesuai zamannya yang terus
berubah. Gereja perlu menyadari
bahwa keterbatasan bahasa yang
dipakainya sehingga mensyaratkan
perlunya belajar dan mendengar
bahasa (ekspresi dan simbol) tentang
karya yang Ilahi itu dari pengalaman
orang lain pula, yaitu demi
memperkaya pemahaman kebenaran
sebagai sesuatu yang dalam, luas
dan kompleks. Juga perlu disadari
bahwa konteks sekarang ini manusia
berada pada situasi keterlemparan
atau keterasingan (“berjarak“ dengan
dirinya sendiri dan orang lain) karena
perkembangan teknologi, tetapi
sekaligus juga kenyataan bahwa
masing-masing terinterkoneksi oleh
teknologi dan memiliki kesadaran
kebutuhan saling bergantung satu
dengan yang lain (interdependency).
Meskipun demikian, memanglah
benar bahwa masa depan butuh
mendengarkan masa lalu, agar
dapat membangun diri dalam
kekinian yang tidak terjebak pada
hal / kesalahan yang sama, serta
4(1!1-2#! & 1*0!#2#! & +*<*#"(&
kritis bagi perbaikannya. Masa
depan tidak selayaknya selalu
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Makna tidak lagi dibentuk oleh
agama atau budaya, tetapi dibangun
bersama yang lain lintas agama
lintas budaya. Gereja bukan satusatunya yang mendiktekan makna
dan menciptakan makna bagi yang
lain. Gereja justru membangun
makna dalam keterbukaan kerjasama
dengan yang lain yang didahului
dengan kemauan mendengar dan
belajar dari pengalaman oleh yang
lain (di luar gereja). Konteks kekinian
kita adalah konteks yang menuntut
kesadaran
interkultural,
yaitu
saling berjumpa, mempengaruhi
secara setara, melakukan intervensi
terhadap yang lain dan menghasilkan
kebaruan bersama yang lain (sharing
perspective of religious experiences).
Sehingga, misi gereja disadari
bukan sebagai tindakan menggurui,
mengajar atau meneladani melainkan
misi adalah gerakan perjumpaan
yang bersifat konvivial yang terdiri
dari kesadaran untuk belajar dari
yang lain, bekerja dengan yang lain,
dan merayakan bersama dengan
yang lain. Istilah-istilah gereja bagi
yang lain, merangkul, melayani,
memberi, mengajar dan meneladani
nampaknya sudah harus dipikirkan
secara kritis untuk mendapatkan
pemahaman istilah yang baru, karena
istilah tersebut terkesan sub-ordinatif
atau terkesan relasi Subyek-Obyek
terhadap yang lain.

Hidup gereja di masa kini bukanlah
hidup dalam kekangan teks dan
konteks masa lalu, demikian pula
dalam hal berteologi dan bermisi.
Tidak juga harus selalu mencari dasardasar pada masa lalu, melainkan
dapat dimulai maupun berangkat
4!+(& +*<*#"(& 4! & -* 5!0!1! & (1! &
kekinian di zaman ini. Pernyataan
TUHAN di masa kini sama-sama sah
dan berbobot dibandingkan dengan
zaman yang disaksikan oleh teks-teks
Alkitab di masa lalu. ALLAH tetap
'*+/+1! & 4! & '*+#!+@!& 4(& ,* 5!$6
tengah ciptaan-Nya juga hingga saat
ini dan akan tetap demikian di masa
depan.

Photo by Fikri Rasyid on Unsplash

diantisipasi,
melainkan
perlu
diterima juga dengan terbuka tanpa
prasangka, serta disambut dengan
kegirangan dan optimisme, di mana
setiap generasi saling mendengar
dan mentransformasi diri dalam
kebersamaan dengan yang lain.
Misi gereja harus dikerjakan dalam
perspektif positif terhadap zaman
yang datang dan misi gereja
adalah bentuk penyambutan dalam
wujud perayaan hidup bersama
yang lain secara lebih optimistik,
secara
intergenerasional
(lintas
/ antar generasi). Inilah konteks
kita sekarang. Sehingga bila ingin
melakukan kontekstualisasi misi,
gereja seharusnya sadar bahwa
konteks zaman ini adalah zaman
perjumpaan yang tidak terbatas
-!4!& "*#!,& 5*.5+!/"& 0!5(3& ?24!@!&
dan agama tidak terkecuali harus rela
4* 5! &-*+2'!$! &4! &+*<*#"(&#+(,("&
terus-menerus.

& & & & & A20("! & 4! & +*<*#"(& 4!+(& 1!"!&
lalu
perlu didengar
(menjadi
referensi teologis yang berasal dari
pengalaman iman jemaat dengan
konteks berbeda), juga dilihat
sebagai sebuah kesaksian tentang
karya ALLAH yang dialami di masa
lalu. Kesaksian perjuangan iman
di masa lalu sangatlah berharga,
tetapi itu dipahami sebagai sahabat
bercakap-cakap tentang harapan,
makna hidup, serta tanggung jawab
terkait dengan karya-karya ALLAH
yang dialami. Sama seperti masa
lalu, masa kini pun merupakan
"21'*+& -* ,( 5& +*<*#"(& (1! 3& A*#"&
Alkitab bukanlah cetakan baku
bagi hidup kekinian manusia yang
beriman melalui Kristus, melainkan
kawan dalam diskursus dialektis dan
sahabat iman lintas sejarah. Gereja
tidak sedang membawa kekinian kita
kepada ukuran masa lalu, melainkan
1*+*<*#"(#! & $(42-& #*#( (! & #(,!&
4* 5! & 4(4(!0.5#! & -!4!& +*<*#"(&
hidup masa lalu, dengan fokus yang
sama yaitu memahami tentang
bagaimana Allah mengasihi dan
berkarya menyelamatkan manusia,
sebagaimana disaksikan juga oleh
Yesus Kristus. Di dalam gerakan misi
semacam ini tidak ada satu pun orang
yang dieksklusikan dari kesadaran
kesatuan umat beriman pada Allah
meskipun berbeda budaya dan
agama sekali pun.
Injil (=Kabar Sukacita yang
dibawa oleh Yesus) dan kebenaran
ALLAH adalah hal yang selalu sama,
konsisten (tidak bertentangan) dan
memiliki benang merah dalam setiap
sejarah. Pernyataan-Nya itu memiliki
bentuk yang berbeda karena konteks
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di mana Kabar Baik (Kebenaran
9BB9CD& (,2& 4(+*<*#"(#! & "*0!02&
berbeda. Oleh karenanya Injil yang
ingin disaksikan oleh teks Alkitab
itulah yang seharusnya juga menjadi
Injil yang kita dengarkan dan kita
saksikan saat ini. Bersaksi bukan
sekedar menginformasikan tentang
Injil (kabar sukacita) itu kepada
orang lain, melainkan bersaksi adalah
sebuah proses pembuktian dalam
bentuk ketaatan, kesetiaan, dan
kesadaran membangun kebaikan
atas dasar hutang budi keselamatan
Ilahi. Kesaksian gereja tersebut
tidak
meninggalkan
kesadaran
pula bahwa Allah pun hadir dalam
kehidupan budaya dan agama
lainnya, di luar kekristenan. Sehingga
dalam kesaksiannya, gereja selalu
menghormati
dan
merasakan
perlunya mendengar yang lain, yang
berbeda dari dirinya.
Dalam berdialog dengan tradisi
iman jemaat perdana sebagaimana
disaksikan oleh teks Alkitab, gereja
menyadari bahwa ada situasi yang
berbeda dari sekarang. Konteks di
mana Injil itu diterjemahkan dalam
teks dan sikap hidup jemaat pastilah
berbeda-beda dan bahkan ada bias
kemanusiaan dalam meyakini atau
mentaati Injil itu. Artinya dalam
hal ini ada kesadaran berikutnya
yang muncul, yaitu bahwa yang
Alkitabiah
belum
tentu
Injili,
sedangkan yang Injili belum tentu
Alkitabiah. Kita meyakini kebenaran
ini bahwa Alkitab dituliskan dalam
rangka kesaksian tentang Injil. Saat
ini jemaat perlu membaca Alkitab
dan melakukan misi dengan selalu
mempertimbangkan hal tersebut.
Ada kebenaran Injil yang dinyatakan
oleh Alkitab, meskipun secara
tekstual (naratif) dapat saja berbeda
dengan teks (narasi) zaman sekarang.
Hal yang ingin dikembangkan bagi
transformasi bersama masyarakat
(dunia) adalah prinsip-prinsip Injil,
bukan sekedar terbatas pada teks
(narasi) Alkitabnya semata. Gereja
tidak beriman kepada Alkitab,
gereja beriman kepada Allah yang
menyatakan Injil-NYA yaitu kabar
sukacita sebagaimana dinyatakan
dan ditunjukkan oleh Yesus, Sang
Kristus bagi kita.
Justru jemaat sekarang perlu
mengelola misinya secara baru
12

dalam bentuk-bentuk kesaksian
yang mudah dipahami dan otentik.
Proses ini tidak mungkin dilakukan
dengan semata-mata dilakukan diri
sendiri, tetapi juga membutuhkan
kebersamaan kesaksian dengan
orang lain di luar komunitasnya.
Inilah letak otentisitas misi yang
dilakukan oleh gereja di masa
kini. Keotentikan ditemukan dan
dikerjakan bersama dengan yang lain
dalam kehidupan di masa kini. Misi
tidak mengeksklusikan pihak lain,
dengan mengatakan diri gerejalah
yang absolut, melainkan mengatakan
bahwa tanpa keterlibatan dari yang
lain maka narasi dan tindakan misi
gereja tidak bermakna.
Iman tidak diukur dari besarnya
manfaat yang dirasakan diri. Iman
yang benar adalah iman yang
berkembang dari sekedar biji sesawi
menjadi pohon besar yang rimbun
dan dihuni oleh banyak mahluk
secara mutualistis. Shallom adalah
untuk semua dan dikerjakan oleh
semua, dengan dasar inspirasi
pada Injil Kristus tersebut. Nilainilai yang dibawa oleh Yesus itu
hadir juga dalam kehidupan agama
dan budaya lain, meskipun wujud
pernyataannya tidak persis sama.
Kehadiran Yesus, sebagai Mesias
dan Kristus yang diutus ALLAH
(Bapa) tidak menutup penyataan
ALLAH di tempat lain. Allah mampu
hadir, melalui Roh-Nya menyatakan
diri kepada setiap orang di dunia
kapan pun di mana pun. Kristus
tidak mengeliminir kehadiran ALLAH
bagi yang lain dengan cara yang
lain pula. Tetapi justru menegaskan
dan mendukung pernyataan ALLAH
bahwa IA memang menginginkan
dunia
diselamatkan
(kosmos)
sesuai dengan rencana baik-Nya
sebagaimana juga ditunjukkan oleh
Yesus Kristus. ALLAH menghendaki
bahwa bumi juga bertransformasi
menjadi lebih baik sesuai dengan
nilai-nilai sorga. Doa Bapa Kami
yang diajarkan Yesus menyatakan
kerinduan “datanglah Kerajaan-Mu
di bumi seperti di sorga“, dan hal ini
diwujudkan mulai dari diri sendiri.
Panggilan tidak diberikan untuk
diusahakan bagi yang lain, tetapi
ditujukan pada transformasi diri
bersama dengan yang lain.
Pada saat gereja mentransformasi
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diri bersama dengan yang lain, maka
dengan sendiri baik diri maupun yang
lain ikut diperbaharui dan mengalami
transformasi. Oleh karenanya tentang
misi gereja bukanlah bertujuan
untuk memenangkan sebuah tujuan
melawan kelompok yang beridentitas
lain yang dianggap gelap atau jahat,
melainkan meyakinkan pada dunia
bahwa kita tidak pernah bermaksud
jahat
dan
tidak
melakukan
kejahatan, justru sebaliknya, gereja
sebagaimana orang lain / agama
/ budaya lain prihatinkan serta
pahami, yaitu mewujudkan nilai-nilai
kebenaran dan kebaikan (nilai-nilai
kerajaan sorga) yang kita yakini demi
perbaikan kualitas hidup bersama.
Misi gereja terbuka terhadap semua
orang, dan misi kita adalah bagi
kebahagiaan seluruh ciptaan hidup
dalam shallom (damai sejahtera).

PER GU MUL AN
UMAT
PER DANA
Proses
migrasi
paradigma,
reinterpretasi maupun reaktualisasi
iman sebenarnya juga dilakukan oleh
Yesus, murid-murid-Nya, dan umat
perdana. Sebagaimana kita tahu,
bahwa Yesus dan para murid tidak
menuliskan kesaksian sebagaimana
kita terima sekarang dalam bentuk
rapi, tersistematisasi, dan kalau pun
ada informasi tentang kesaksian iman
mereka hal tersebut dilakukan bukan
dalam rangka kesadaran misi yang
!"#$%$&'$($)&*+" !,&)- -&."$(&/"0/*&
diturunkan untuk orang-orang jauh
seperti kita saat ini. Para penulis Injil
meredaksikan hal-hal penting terkait
pergumulan iman mereka sebagai
cerita sinopsis, kesaksian iman yang
menyejarah, surat pastoral, dan kisah
yang memberikan penguatan, serta
memompakan harapan bagi orang
percaya di zamannya, agar mereka
bertahan dan tetap tekun hidup
dalam imannya kepada TUHAN
sebagaimana ditunjukkan oleh Yesus.
Umat perdana bahkan dapat
bertahan dalam penderitaan dengan
melihat kuasa Allah yang senantiasa
hadir menyertai mereka melalui
pernyataan dan kesaksian Yesus
yang
senantiasa
menunjukkan

Kuasa dan Rahmat Kasih Setia ALLAH yang tidak pernah
berakhir dan tidak bersyarat. Kasih-Nya tidak muncul
karena kondisi tertentu sebelumnya sebagai persyaratan
(unconditional love), tetapi IA menganugerahkan
kesempatan dan pengampunan sehingga manusia dapat
memulai peruntungan kehidupan baru yang penuh dengan
semangat kebangkitan dan pembebasan oleh DIA, tanpa
dibebani oleh bayang-bayang ketakutan dan hukuman
akibat dosa. Manusia dibebaskan agar kemudian dapat
fokus menghidupi dan mengerjakan kebebasannya itu
sebagai gambar ALLAH.
Yesus melakukan secara konsisten menunjukkan
(=membuktikan) perbuatan ALLAH yang besar, bukan
sebatas pada ajaran. ALLAH yang transenden (melampaui
hal-hal yang terlihat) itu ditunjukan berpihak secara
imanen (tinggal di dalam diri / kehidupan yang senyatanya
dialami manusia) dan hadir bersama manusia sebagai
Imanuel (=TUHAN yang menyertai manusia, dan ada di
antara manusia dan ciptaan-Nya). Kerajaan Sorga tidak
perlu dicari manusia, karena manusia tidak mungkin
mendapatkannya dengan usaha sendiri, melainkan
Kerajaan Sorga itulah yang datang dan menyatakan diri
secara mudah dipahami melalui sikap dan tindakan yang
ditunjukkan Yesus. Dengan demikian, Yesus memudahkan
manusia melihat nilai-nilai sorga dengan melakukannya di
tengah-tengah dan bersama dengan manusia. Apa yang
tidak dilihat manusia sebelumnya, menjadi terlihat dan
disadari setelah merasakan, melihat sikap dan tindakan
Yesus. Di sinilah umat perdana yang percaya kepada
reaktualisasi Injil (Kabar Sukacita dan Keselamatan ALLAH)
yang dibawa oleh Yesus, dan bahkan umat perdana itu juga
menafsirkan ulang dan mereaktualisasikan Injil itu dalam
kehidupan serta kesaksian mereka di zamannya.
Pengakuan ini beredar luas dan mendapatkan respon
tidak hanya oleh orang Yahudi sendiri, tetapi juga ada
ketertarikan umat lain dari dunia Graeco-Hellenis yang
mempercayai Yesus dan menghasilkan banyak sebutan
(predikat) tentang Yesus. Artinya bahwa sikap Yesus
yang diwartakan sanggup menandingi secara moral
sosial, membawa kekuatan spiritual yang membuat
jemaat perdana mampu menghadapi penderitaan dan
tetap konsisten mengerjakan visi Yesus, dilakukan dalam
hidup dan memasuki dunia kekuasaan Romawi yang
mengandalkan kekuatan militer dan berpikir pragmatis.

Umat perdana bahkan dapat bertahan dalam
penderitaan dengan melihat kuasa Allah
yang senantiasa hadir menyertai mereka
melalui pernyataan dan kesaksian Yesus yang
senantiasa menunjukkan Kuasa dan Rahmat
Kasih Setia ALLAH yang tidak pernah
berakhir dan tidak bersyarat.
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dan ketidakpastian. Penderitaan
bukanlah alasan bagi putus asa,
melainkan justru mereka menunjukkan
karakteristik dan kualitas hidup
yang berbeda kepada dunia di
zamannya. Inilah yang membuat
orang-orang
mempertimbangkan
gerakan pembebasan yang bermula
dari Yesus ini. Visi Yesus dikerjakan
Mereka mendapatkan tekanan dari oleh jemaat perdana menjadi misi
,!"#/$ $& '$"& %/#$& 0!*$"$"& .( $1$02& yang relevan dan nyata manfaatnya
budaya, dan keberadaan agama- sebagai
semangat
kebangkitan
agama mistik yang sebelumnya di saat penuh kesesakan maupun
sudah ada tetapi Injil menjadi jelas kesulitan itu. Bukti nyata kebangkitan
dan nyata dalam perbuatan bukan dalam kehidupan sosial jemaat lebih
perdebatan kognitif sistematis saja. berpengaruh ketimbang gagasan
Antara yang disampaikan, dibawakan, sistematis yang teratur dalam
dan dikerjakan, serta manfaat yang berteologi.
dirasakan oleh dunia sekitarnya
Kita sadar bahwa teologi jemaat
nyata, bahwa Injil adalah Injil (kabar
yang
mendatangkan
sukacita), perdana sangatlah beragam dan
membebaskan manusia. Terjadilah tidak bisa dibayangkan sesistematis
yang disebut dengan pertobatan teologi saat ini. Tetapi dari
paradigma
di
semua
unsur kepelbagaian perspektif keyakinan
masyarakat akibat dari perjumpaan -0/2& '-3$ -(*$"& *!4$#$)$"& 4!5!* -&
bersama itu, melampaui sekedar iman dengan satu benang merah
pertobatan moralitas dan kesalehan karya nyata yang menguatkan dan
individual / pribadi saja. Iman mereka mengubah hidup, sehingga mampu
memberikan bukti perubahan, bukan bertahan hingga sekarang. Kekuatan
keyakinan kristiani bukan pada
berambisi mengubah masyarakat.
tulisan dogmatis, tetapi pada sikap
Kata kunci keberhasilan misi hidup empiris Bersama dengan yang
(kesaksian) tentang Injil oleh umat lain. Ketahanan dan keunggulan
perdana bukanlah pada orasi dan jemaat perdana adalah dalam hal
ajaran yang cermat mengabarkan mengerjakan spiritualitas Injil dalam
doktrin atau formulasi teologis keseharian mereka.
yang rasional tetapi justru terletak
Dunia pada masanya dapat
pada
kesederhanaan
gagasan,
tetapi disertai oleh ketekunan secara gamblang menerima pesan
dan ketahanan uji dalam setiap yang ingin disampaikan dalam
tindakan yang menekan mereka. wujud tindakan nyata sehariIman disemaikan di tengah-tengah hari. Jangan dibayangkan jemaat
memiliki
kemampuan
penderitaan. Ketulusan dan kelurusan perdana
hidup jemaat perdana membuat untuk melawan atau membangkang,
mereka bersatu, saling mendukung bukan juga kekuatan kritis yang
serta menguatkan, dan memberikan mempertanyakan banyak kebijakan,
kesaksian tentang kegembiraan bukan juga karena kemampuan
syukur di tengah-tengah penderitaan berdiplomasi dan berorasi mengingat
Umat perdana sekaligus juga
mampu masuk ke masyarakat Yunani
dengan kemunculan jemaat-jemaat
kecil. Tidak mudah tantangan yang
diterima jemaat perdana ketika
menghidupi dan mendialogkan iman
kepada Yesus dengan ekspresi baru
kontekstual zamannya.

keberadaan jemaat perdana terdiri
dari orang-orang sederhana dan
bermula dari para budak (termasuk
yang telah dimerdekakan) serta
para perempuan yang secara status
sosial tidak berada pada jajaran yang
mampu menentukan perubahan.
Kegigihan mereka melakukan Injil
secara konsisten itulah yang membuat
pesan mereka tersampaikan dengan
baik. Visi Kristus telah menjadi
kenyataan dan menjadi misi gereja
yang hakiki dikerjakan. Meski tidak
sistematis tetapi hal itu justru bekerja
dan bermanfaat. Injil menjawab
situasi konkrit, menjawab kebutuhan,
dan selalu memberikan harapan
untuk melanjutkan langkah di masa
depan. Akhirnya jemaat perdana
mampu berdialog dengan kultur
barunya yaitu graeco-hellenis di
diaspora.
Iman tentang ALLAH yang
ditunjukkan dan dihidupi Yesus yang
kemudian diakui sebagai Mesias oleh
jemaat perdana, dengan mencari
rujukan dari Perjanjian Lama, serta
)!)6$"#/""7$& '$($)& 4!5!* -&
teologis baru di diaspora yang
didukung dengan kekaryaan nyata
di dunia yang penuh penderitaan,
maka akhirnya mampu berdialog
dengan masyarakat graeco-hellenis
dan membangun sebuah interpretasi
baru tentang Yesus sebagai Kristus,
atau Kristus-lah Yesus.
Perbedaan keunikan dan
keunggulan Yesus di mata jemaat
perdana justru terletak pada ketaatan
pada salib (penderitaan). Misi gereja
didasarkan pada hal demikian ini,
menunjukkan bahwa penderitaan
bukanlah hal yang membuat mereka
kendor atau lemah, justru sebaliknya
membuat mereka bertahan dan
bangkit. Jemaat perdana baik

Kata kunci keberhasilan misi (kesaksian) tentang Injil oleh umat perdana bukanlah pada
orasi dan ajaran yang cermat mengabarkan doktrin atau formulasi teologis yang rasional
tetapi justru terletak pada kesederhanaan gagasan, tetapi disertai oleh ketekunan
dan ketahanan uji dalam setiap tindakan yang menekan mereka. Iman disemaikan di
tengah-tengah penderitaan.
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dalam konteks Yahudi mengakui
kemesiasan
Yesus
berdasarkan
pengalaman Yesus yang taat sampai
mati dan dibangkitkan pada hari
ketiga, dan dilanjutkan reinterpretasi
kontekstual mesianik Yahudi (Yang
Diutus) tersebut dalam konteks
graeco-romans world sebagai Kristus
(Tuan/Penguasa). Pengakuan ini
bukan karena dogma tetapi karena
adanya sebuah kesadaran empiris
akan campur tangan Ilahi dalam
kehidupan orang beriman. Teologi
mesianik dikembangkan berdasarkan
kenyataan empiris atas relevansi
harapan yang didapatkan oleh
umat dalam menjalani kehidupan
sehingga gagasan mesianik dan
kemudian kekristusan Yesus itu
menjadi hidup dan relevan dengan
kebutuhan harian umat menghadapi
penderitaan.
Bukan
sebaliknya,
tidak muncul dogma kemesianikan
atau kekristusan dari elit agama
normatif. Nyatalah bahwa misi umat
perdana bukan semata-mata pada
kekuatan rhetorik, tetapi konsistensi
hidup beriman yang ditunjukkan
melalui upaya mengkomunikasikan
Injil dalam bahasa ketaatan meski
harus menderita. Mereka menderita
dengan rela dan sadar sepenuhnya
pada konsekuensi Injil (= Kabar Baik)
itu.

MI SI G ER EJA
MEL AKUKAN
VI SI KR I STUS

Photo by Jon Tyson on Unsplash

Hal apakah yang bisa kita pelajari
terkait misi gereja? Bagaimana
relevansi atau keterkaitan misi umat
perdana dengan realitas Kristus di
masa itu? Jelas tidak ada dogma
pertama kali muncul tentang

keduanya merupakan sebuah proses
hidup yang senantiasa berusaha
mengembangkan
nilai-nilai
Injil
dengan konteks dan tempat semaian
baru, di mana nilai-nilai itu bertemu
dengan nilai-nilai lain di sekitarnya.
Perjumpaan ini merupakan bagian
dari mewujudkan visi dan misi Yesus.
Meskipun dilakukan reaktualisasi,
revitalisasi, dan reinterpretasi bukan
berarti gereja dapat melakukan
di luar konteks visi Yesus tentang
mewujudkan nilai-nilai Kerajaan Allah
di bumi. Benang merah misi adalah
sesuai dengan yang diajarkan dan
ditunjukkan oleh Yesus sendiri. Hal ini
Misi seharusnya bukan sekedar bukan sesuatu yang abstrak karena
dipahami
meneruskan
tradisi sikap dan tindakan Yesus itu dapat
mengabarkan sesuatu yang terjadi di dilihat dan diukur secara empiris.
masa lalu, atau mengabarkan tentang Artinya gereja dalam melakukan
Yesus dari masa lalu, tidak juga misi maupun pekabaran Injil harus
sekedar mengembangkan identitas bisa mewujudkan hasil yang sama
yang telah diawali di masa lalu dengan ukuran yang diperjuangkan
menjadi sebuah komunitas dengan Yesus. Tidak sekedar nilai-nilai
identitas sama yang jumlahnya saja, melainkan ada perwujudan
senantiasa berkembang terus yang hasil konkritnya yang dirasakan
disebut dengan pertambahan dan secara individual maupun sosial.
pertumbuhan gereja. Tidak demikian Aktualisasi nilai-nilai hasil secara
tentunya. Pekabaran Injil bukanlah 4!5!*0-1& *4-0- & $0$ & *+"'- -& + -$(&
media propaganda demi kepentingan yang ada, menunjukkan kesadaran
identitas iman atau gereja. Pekerjaan baru memahami karya dan kesetiaan
baik itu adalah selalu dimengerti Ilahi dengan bahasa dan cara yang
sebagai sebuah proses perjumpaan berpihak pada yang paling lemah
ide / gagasan nilai-nilai Injil dan membutuhkan, serta sebagai
(sukacita) yang dikerjakan oleh Yesus akibatnya berani menunjukkan posisi
sebagai permulaan dari revitalisasi, '$"&,!4$"&"7$0$&'$($)&'!."- -&6$4/&
4!$*0/$(- $ -2& 4!5!* -& + -$(& '$"& diri sebagai alternatif rujukan bagi
reinterpretasi secara baru dilakukan zamannya ketika menghadapi kuasa
hingga sekarang dengan selalu yang menindas maupun konteks
menggunakan semangat tersebut. penderitaan yang dihasilkan oleh
Pekabaran Injil bukanlah propaganda dominasi kuasa tersebut.
mengabarkan sebuah dogma /
Alhasil banyak orang terinspirasi dan
doktrin keselamatan yang stagnan
yang hanya dapat diterima tanpa tersatukan dalam visi maupun misi
bersama perjuangan Yesus karena
dibongkar-bongkar lagi.
Ia tidak menolak (mendiskreditkan)
Sebaliknya Pekabaran Injil orang, melainkan menginspirasi
sebagai bagian dari misi sekaligus orang dengan cara-cara yang lebih
kemesiasan Yesus kecuali oleh
pergumulan yang nyata antara umat
dan penderitaan serta kemudian
)!4!5!* -*$""7$& ,$'$& + +*& 7$"#&
menurut mereka merupakan wujud
kehadiran Allah yang penuh. Demikian
jugalah gereja, melalui misi yang
dilakukan seharusnya memahaminya
sebagai sebuah kesadaran untuk
)!4!5!* -*$"& !8$4$&6$4/2&4!9-0$(- $ -&
dan reinterpretasi dalam kesadaran
perlunya perubahan paradigma
dalam
memandang
maupun
menjalani kehidupan yang juga selalu
baru.
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memihak tanpa terjebak pada
arogansi perebutan posisi kuasa
baru bagi-Nya (mencintai dan
terbuka pada sesama, menerimanya
sebagai bagian dari diri/komunitas).
Tidak bisa dipungkiri memang ada
godaan membangun getho, tetapi
inilah yang justru diingatkan terusmenerus penulis teks-teks Perjanjian
Baru, bahwa getho tidak membuat
iman bertahan, justru semakin
mengasingkan dari yang lain. Injil
mencatat bahwa sebenarnya Dia
telah merebut hati banyak orang
dan mereka siap membela-Nya
tetapi Ia tidak mau melakukan
cara-cara kekerasan apa pun,
inilah yang semakin membedakan
kualitas spiritualitas cinta dan
kehambaan-Nya. Pengajaran praksis
hidup beriman seperti ini telah
menghasilkan spiritualitas bebas dan
tulus memperjuangkan keyakinan
kebenaran. Nilai kemanusiaan dan
kesatuan-kesetaraan dengan seluruh
ciptaan merupakan wujud pesan
yang dapat langsung ditangkap
oleh orang-orang (terutama) yang
tertindas.
Misi gereja di masa awal
perkembangannya tidaklah seperti
gereja institusi yang memiliki identitas
kuat seperti sekarang ini. Sensitivitas
komunitas orang beriman di awal
perkembangan kekristenan tidak
mempersoalkan tentang identitas
kelembagaan. Kemartiran didasarkan
pada kesadaran tanggungjawab
panggilan individu, dan misi bukan
dilakukan atas nama lembaga
iman tetapi oleh perorangan yang
merasa terpanggil sehingga mereka
memutuskan adanya keterlibatan.
Masing-masing saling mengisi (=
menyempurnakan) dan bukan saling
kritis mempersoalkan.
Pada awal ketiadaan identitas
institusional (masih dalam bentuk
identitas yang terbuka dan cair) inilah
umat perdana mengembangkan
teologi mereka tentang Yesus, posisi
dan peran dalam iman Jemaat,
secara bebas dan dalam kesatuankesetaraan dengan yang lain. Iman
bukanlah ajaran stagnan / baku,
iman adalah sebuah dinamika yang
terus-menerus
dipercakapkan
dan dihadapkan pada berbagai
kemungkinan perubahan-perubahan
bentuk sebagai wujud respon yang
16

hidup. Meskipun, memang saat itu
kemudian muncul kepelbagaian
cara hidup dan cara pandang
tentang iman / yang diimani. Tetapi
komunitas umat perdana tetap
menunjukkan benang merah mereka
yaitu kesatuan, rekonsiliasi, dan hidup
dalam harapan (pengampunan dosa)
karena keberpihakan Allah pada
seluruh ciptaan-Nya.
Kesaksian komunitas “jalan
lurus” (sebutan komunitas pengikut
Kristus mula-mula) inilah yang
kemudian membuat mereka seperti
menampilkan argumentasi baru
sebagai alternatif, bahwa kebenaran
itu masih bisa diperjuangkan
dan butuh diperjuangkan demi
masyarakat baru yang lebih baik.
Kegairahan semangat iman ini
dirayakan dalam penderitaan dan
kemartiran. Inilah spiritualitas umat
perdana yang mengalahkan arogansi
kuasa dan logika masyarakat graecoromans (hellenis romawi) pada masa
itu. Umat perdana menyampaikan ini
sebagai sebuah misi yang bisa terbaca
publik yang harus dilakukan bila ingin
mencapai visi yang diajarkan Yesus.
Inilah yang harus menjadi misi gereja
di masa kini, yaitu menunjukkan
kepada semua pihak (publik) tentang
optimisme sekaligus menunjukkan
harga yang harus dibayar bila
optimisme itu hendak diwujudkan.
Jemaat
perdana
memberikan
bukti bagaimana mereka berusaha
menghidupi visi Kristus tersebut.
Pengakuan terhadap kemesiasan
dan kekristusan Yesus memberikan
komitmen kuat pada sikap hidup
jemaat yang merupakan misi bagi
tercapainya visi Kristus tersebut.
Mereka mewujudkan diri sebagai
umat yang berjuang mewujudkan visi
Kristus, bukan sekedar percaya pada
ajaran Yesus dan mengikutinya saja.
Jemaat perdana lebih tepat
bukan disebut sebagai penganut
agama atau penganut ajaran Yesus
melainkan sebagai orang-orang
(umat)
yang
memperjuangkan
perwujudan visi Kristus, dengan
demikian mereka adalah misi bagi
visi Kristus itu sendiri. Inilah yang
membedakan mereka dengan para
penganut agama masa kini. Motivasi
dan semangat mereka menghidupi
Injil itulah yang membedakannya
dengan orang yang percaya dan

ingin mendapatkan keuntungan
dari Injil sebagaimana umat saat ini.
Perbedaan nyata pada mentalitas
perjuangan karena saat ini jemaat
gereja lebih menunjukkan diri sebagai
penganut agama bukan orang yang
memperjuangkan tercapainya visi
yang diimani itu.
Agama saat ini dipahami sebagai
identitas (bukan sebagai cara hidup),
bukan sebagai cara atau jalan hidup.
Sekarang ini gereja melakukan misi
sebagai mengabarkan tentang Yesus,
sedangkan umat perdana melakukan
kehidupannya
memperjuangkan
(= membuktikan) panggilan iman
dalam Kristus. Mereka menunjukkan
bagaimana mereka menghidupi visi
Yesus itu sehingga mereka berani
membayarkannya dengan harga yang
sangat mahal yaitu pengorbanan diri,
bukan sebaliknya seperti saat ini
yang sekedar mengabarkan tentang
Yesus dan ingin mendapatkan
keuntungan dari-Nya. Keselamatan
bagi jemaat perdana adalah sebuah
transformasi sosial oleh nilai-nilai
kerajaan Allah. Iman kepada sorga
dan rahmat keselamatan ALLAH
itu harus riil nyata juga dirasakan
(membangkitkan)
mereka
saat
menderita di dunia. Melalui pewartaan
inilah maka mereka mengubah diri
yang berdampak pada tahapantahapan transformasi dunia yang
jahat agar menjadi baik.
Sedangkan saat ini umat
beragama terjebak pada kondisi
yang lebih menunjukkan upaya
untuk memiliki keselamatan dan
menjadikannya hal yang harus
dikejar oleh setiap orang. Jemaat
sekarang terkesan cepat-cepat ingin
melepaskan diri dari penderitaan.
Ketakutan akan neraka jusutru
memperkerdil arti keselamatan yang
juga sebenarnya tidak bisa sekedar
dipahami sebagai hanya persoalan
tentang bagaimana masuk sorga.
Akhirnya sikap terhadap dunia pun
menjadi bias. Dunia menjadi dunia
yang dihindari tetapi sekaligus ingin
dikuasai dan ditaklukkan. Diskusi
semacam ini memang ada sejak
zaman jemaat perdana, tetapi teksteks Perjanjian Baru menunjukkan
pada kritik terhadap pandangan
yang justru negatif terhadap dunia.
Karena Perjanjian Baru menunjukkan
bahwa Injil adalah menjadikan dunia
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sebagai panggung keselamatan
ALLAH, oleh karena itu dunia harus
menjadi area terjadinya transformasi
dan perubahan, dunia adalah dunia
yang justru ingin ditransformasikan
menjadi dunia yang lebih baik.

PERTO BATAN
PAR ADI G MA
Aspek tentang keselamatan bukan
sebagai panggilan untuk melarikan
diri dari dunia jelas tergambar dalam
banyak ajaran Yesus dan percakapan
para murid, termasuk teologi yang
dikembangkan oleh Paulus, bahwa
Injil adalah panggilan untuk berdamai
dengan yang lain, baik meraih
maupun diraih oleh yang lain. Musuh
bukan lagi lawan, tetapi musuh pun
harus menjadi Subyek yang harus
dikasihi.
Rekonsiliasi ini merupakan sebuah
karakter yang muncul sebagai
motif tetapi juga sekaligus hasil.
Keselamatan adalah rekonsiliasi yang
dimulai atas inisiatif Allah melalui
anugerah-Nya semata sehingga
manusia pada akhirnya dimampukan
mengasihi
Allah,
sebagaimana
mereka juga mengasihi sesama,
serta mengasihi dirinya sendiri. Hal
ini bukan sekedar sebuah sikap dari
umat kepada orang lain, melainkan
ketika umat mengasihi orang lain
maka umat pun harus menunjukkan
sikap mau menerima kasih orang

lain ataupun mau dikasihi oleh orang
lain. Kesatuan-kesetaraan selalu
diwujudkan dalam bentuk reciprocal
(timbal-balik) di mana umat dan dunia
saling merasakan kasih dan dikasihi.
Jemaat dengan demikian juga tidak
sekedar aktif melakukan hal-hal yang
dianggap sebagai proses mengasihi,
melainkan juga memberikan ruang
atau kesempatan pada siapa pun
untuk bisa mengasihi dan dikasihi
pada saat yang sama. Allah mencintai
manusia, dan sebagai wujud kasihNya diterima dan berdampak, maka
manusia juga mampu mengasihi
Allah, atas kesempatan dan kekuatan
dari-Nya semata.
Benang merah rekonsiliasi ini
tidak bisa dilepaskan dari perbuatan
misioner gereja. Yesus dalam Injil
Sinoptik juga digambarkan sebagai
Mesias yang selalu melakukan
gerakan sosial perubahan. Dikatakan
gerakan sosial karena memang
tujuan dan hasil yang dilihat adalah
perubahan pada paradigma dan
sikap sosial. Bukan semata-mata
berbicara tentang rohani, tetapi hal
rohani itu diwujudkan dalam sebuah
sikap nyata sosial. Spiritualitas tidak
memisahkan dari dunia, melainkan
kesadaran spiritualitas justru menjadi
kekuatan melakukan perubahan
sosial nyata.
Jelaslah, bahwa karena visi dan misi
Yesus adalah pendamaian, rekonsiliasi,
dan menunjukkan pengampunan
Ilahi agar manusia mampu bangkit
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(atas anugerah dan kasih karunia
Allah sendiri), maka hasil dan buah
misi gereja adalah rekonsiliasi,
damai, dan hidup sebagai sebuah
selebrasi atas pengampunan. Maka
kecurigaan orang lain pada gairah
triumphalistik gereja seharusnya
tidak mendapatkan bukti. Paling
tidak bila masih ada orang-orang
yang adalah umat Kristus melakukan
upaya dominasi maka yang terjadi
dalam misi gereja adalah sebuah
proses penyadaran bahwa misi
tidak terkait dengan kemenangan
atas yang lain, karena misi gereja
mewujudkan visi Kristus yang
memenangkan kehidupan bersama,
di mana baik umat maupun yang
bukan umat, juga musuh-musuh umat
haruslah dapat ditransformasikan
dalam relasi damai, rekonsiliatif, dan
terlepaskan dari beban hukuman
atas dosa (kebebasan). Rekonsiliasi
yang terjadi bagi seluruh ciptaan
akan menghasilkan keberpihakan
terhadap yang lain. Hal ini merupakan
awal bagi banyak pekerjaan besar
yang bisa dilakukan oleh manusia
dan seluruh ciptaan di dunia sebagai
wujud gambar dan rupa Allah.
Tidak mungkin akan terjadi
kesejahteraan
yang
didasarkan
pada kekudusan keadilan bila tidak
dilakukan dan dijamin oleh semua /
dan berasal dari semua pihak. Maka
misi tidak boleh mengeksklusikan
siapa pun, malah sebaliknya misi
merangkum
dan
membangun
komunikasi dan interaksi dengan
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siapa pun. Dominasi tidak mungkin
menjadi solusi karena olehnya justru
terjadi ketakutan akan adanya
penindasan oleh kuasa yang tidak
berimbang. Bila ini terjadi manusia
hidup dalam upaya saling eksploitasi.
Misi
tidak
boleh
melahirkan
dominasi. Misi juga tidak seharusnya
menghadirkan
ketakutan
dan
kekhawatiran akan dominasi. Misi
bukanlah persoalan pertambahan
jumlah umat yang tergabung dalam
identitas institusional gereja. Misi
adalah rekonsiliasi sebagaimana
visi dan misi Yesus juga. Ukuran
keberhasilan misi bukanlah seberapa
banyak orang berpindah agama atau
berubah identitas, tetapi bagaimana
kualitas hidup terjadi dengan
terwujudnya shallom dan adanya
kesatuan antar ciptaan dalam relasi
yang rekonsiliatif sebagai gambarNya.

MI SI G ER EJA DALA M
KEB ER SAMAAN
DENGAN YANG L AI N
Injil tidak boleh sekali pun pernah menjadi sarana atau pun alasan bagi
adanya pemisahan bagi yang lain. Injil bukanlah alat segregasi sosial.
Sebaliknya, Injil adalah menyatukan dan memberikan kesatuan terhadap
yang lain. Injil memberikan kesadaran bahwa kita adalah bagian dari yang
lain. Injil memberikan pewartaan tentang empati (bahkan interpati) Allah
yang diteruskan dalam keberpihakan dan tindakan yang membela manusia
dan seluruh ciptaan-Nya yang berdosa (melakukan pemberontakan karena
ingin menjadi penguasa atas ciptaan lainnya dan ingin menjadi sama dengan
Sang Pencipta-nya). Gereja perlu meyakini keberpihakan Allah itu juga harus
ditunjukkan dengan cara bahwa gereja pun berpihak kepada semua orang dan
ciptaan, dengan menyatakan gambar keberpihakan Allah secara benar kepada
dunia. Injil adalah pemersatu yang didasarkan pada cinta kasih. Injil selalu
dapat menjadi pemersatu antar orang yang berbeda identitas sebagaimana
dinyatakan Yesus, karena beberapa alasan, yaitu bahwa menurut Yesus :
1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Beban masa lalu (tuduhan dosa) sudah dilepaskan oleh Allah. Sehingga
manusia memiliki cara pandang baru terhadap relasi dengan Allah,
dengan sesama manusia, dan terhadap dirinya sendiri.
Manusia dimungkinkan untuk saling menerima yang lain karena
kesadaran akan hutang budi di hadapan Allah, merasa bahwa dirinya
sama dengan sesamanya yang lain, serta tidak lagi menemukan adanya
alasan bagi balas dendam dan menghakimi orang lain.
Kesadaran bahwa semua orang / ciptaan adalah penting karena Allah
memandang masing-masing pribadi itu penting, maka tidak ada
satupun manusia yang boleh meremehkannya.
Aspek keselamatan juga menunjukkan bahwa setiap manusia
bermanfaat dan berguna bagi kesaksian tentang pekerjaan Allah. Setiap
ciptaan bukanlah menuju kesia-siaan. Setiap ciptaan selalu dan pasti
memiliki makna dalam kerangka maksud baik keselamatan dan gambar
Allah. Oleh karena itu semua harus memperhatikan yang lain dan
melakukan interaksi yang menghasilkan manfaat baru bagi siapa pun.
Orang yang diselamatkan bagaimana pun bukanlah orang yang telah
mencapai sempurna dan memiliki segalanya, melainkan mereka pun
masih senantiasa dibentuk dan dicerahkan melalui pekerjaan Roh
Kudus. Belajar bersama adalah hal yang penting untuk selalu diingat
oleh orang-orang yang merasa dirinya telah diselamatkan. Keselamatan
6/*$"($3& !6/$3&8$,$-$"&."$(&'$"&*+),(-0&6$3:$&)$"/ -$&)!"%$'-&
lebih dari yang lain. Keselamatan selalu dihidupi dalam kacamata dan
kesadaran pada harapan. Keselamatan Kristus tidak sekedar berhenti
pada keselamatan pribadi, melainkan harus ditarik pada kesadaran
keselamatan untuk kosmos dan dilakukan oleh semua unsur kosmos.
Yesus datang bukan hanya untuk orang-orang tertentu, melainkan untuk
seluruh kosmos (alam semesta).
Setelah janji keselamatan diberikan dan dimungkinkan di dalam Kristus,
gereja disempurnakan dalam proses syukur merayakan keselamatan itu
bersama dengan ciptaan yang lain. Dalam hal ini keselamatan adalah
sebuah kemungkinan berjumpa dan tersatukan dengan yang lain dalam
arak-arakan hidup yang bertemu teman menuju pada kesempurnaan.
Peran dan fungsi kawan / sahabat selalu sangat penting ditekankan
karena iman tidak pernah dapat dikembangkan dalam kesendirian. Oleh
karena itu, misi sebaiknya tidak sekedar dimengerti sebagai panggilan
tugas, melainkan panggilan perasaan syukur, undangan pernikahan di
mana semua diundang untuk merayakan bersama dengan Tuan sang
pemilik kehidupan. Misi adalah perjumpaan merayakan kehidupan.
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Mengapa justru yang terjadi
sebaliknya? Gereja dianggap sebagai
lembaga yang ditolak, ditakuti, dan
dituduh berkarakter triumphalistik?
Hal ini nampaknya terletak karena
adanya
kesalahan
memahami
identitas diri dan memahami apa itu
misi baik oleh gereja maupun orang
lain? Sehingga tentang bagaimana
melaksanakan dan menunjukkan
kepada dunia menjadi hal yang justru
kontra produktif dengan maksud Injil.
Jelas bahwa Yesus mengingatkan
para murid tentang pentingnya
berjarak dengan keinginan untuk
menjaga
eksistensi
diri,
dan
digantikan dengan kesiapan menjadi
orang yang melakukan “kenosis“
(pengosongan diri) dan tidak takut
kehilangan diri karena inti pewartaan
bukan tentang diri melainkan tentang
hal-hal dan bagaimana menghidupi

perebutan
kepentingan
dan
kuasa, menggunakan pendekatan
Dalam hal inilah seringkali sebagai cara berpolitik identitas, serta
#!4!%$& 3$4/ & )!(-3$0& !8$4$& 4!5!*0-1& menyebarkan kekhawatiran sosial
pelaksanaan misinya, karena terjebak tentang isu dominasi, penguasaan
dalam 3 kesalahan besar yaitu sumber daya dan akses ekonomi,
over confident terhadap harapan atau masalah subordinasi lainnya.
keselamatan, salah persepsi teologis, Hal ini harus dengan tegas dibantah
dan kesalahan terhadap panggilan gereja, bukan dengan kata-kata
misi sebagai tugas / kewajiban tetapi dengan agenda misi yang
dasar kalau tidak dilaksanakan jelas dan lugas yang menunjukkan
akan mendapatkan hukuman dan bagaimana gereja memperjuangkan
dianggap tidak setia, dan juga keadilan, kesejahteraan dan damai
kejatuhan gereja pada ketakutan bersama-sama dengan yang lain.
kehilangan diri (identitas) sehingga Dalam hal ini sebenarnya gereja
mereka berpikir pada kepentingan memiliki pertemuan keprihatinan
dan proteksi identitas diri. Hal-hal dengan agama-agama maupun
inilah yang justru mengaburkan misi budaya lain dalam local wisdom
Injil yang dihidupi dan disuarakan masing-masing. Oleh karena itu
gereja di tengah dunia. Kebaikan 3$(& 0!4 !6/0& 6/*$"& ,!(/$"#& *+"5-*&
gereja masih dibaca orang lain tetapi peluang perjuangan bersama
sebagai kebaikan yang memiliki mempertemukan
misi
masingkarakter subordinatif. Gereja boleh masing dalam semangat belajar,
saja membantah, tetapi orang lain bekerja bersama, dan merayakan
melihatnya demikian. Lalu apa yang bersama (konviven) yang mengarah
harus dilakukan gereja?
pada perwujudan bersama-sama
damai-sejahtera (shallom) meski
berangkat dari versi, perspektif dan
persepsi yang berbeda dari masingmasing pengalaman keagamaannya.
Di sinilah ada peluang bagi agamaagama di Indonesia justru untuk
melakukan misi bersama agama dan
Gereja di Indonesia saat ini budaya lain.
seyogyanya tidak menggunakan
Perjumpaan semacam ini
narasi penghambatan, penindasan,
dimungkinkan
bukan
karena
atau adanya kebencian kelompok
alasan
pragmatis
tetapi
karena
atau orang-orang tertentu terhadap
gereja, karena sebenarnya kalau memang itulah kelanjutan dan
,/"& 0!4%$'-& *+"5-*& 7$"#& 6!4/%/"#& relevansi dari semua ajaran Kristus.
penutupan gereja maka kita harus Gereja tidak sekedar diajak untuk
teliti melihat bahwa sebenarnya setia pada nama Yesus (yang
semua itu lebih disebabkan oleh dipahami sempit sebagai identitas
primordial), tetapi untuk mengajak
diri dalam pengenalan akan Kristus.

HERMENEUTIK
T E N TA N G / DA R I
YANG L AI N
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Photo by Bobby Rodriguezz on Unsplash

Melebihi semua dari yang disebutkan
di atas, maka misi adalah sebuah
,!4%/),$$"&0$",$&'!."- -&$*3-4;&<- -&
bukanlah sekedar menyampaikan
sesuatu kepada yang lain, melainkan
misi adalah menghidupi keselamatan
yang diyakini dengan berjumpa
dengan yang lain. Keselamatan
memampukan
kita
menjumpai
siapa pun dan dengan rendah hati
mau dijumpai oleh siapa pun. Tidak
ada lagi batasan primordial yang
eksklusif yang memisahkan kita dari
yang lain. Misi tidaklah terletak pada
kesadaran tugas membacakan berita
atau propaganda tentang Yesus,
melainkan bagaimana menunjukkan
hidup dalam pengenalan akan Yesus
dan itu berarti semakin mengenal
Yesus akan semakin diterima banyak
orang.

mereka mengalami Kristus yang membebaskan dari
sekat primordialitas. Bahkan dengan turunnya Roh
Kudus, maka batas primordial itu dilewati. Roh Kudus
memampukan kita menjumpai dan dijumpai orang lain,
serta melihat diri dan karya-karya keselamatan Allah dari
perspektif yang lebih luas. Gereja diajak berani melihat
keselamatan bukan dari perspektif dirinya sendiri tetapi
justru melihat dirinya dan keselamatan itu dari sudut
pandang orang beragama/berbudaya lain, sehingga
gereja mendapatkan pengalaman tafsir baru yang lebih
(/$ & '!)-& )!"#!)6$"#*$"& 4!5!* -& *4-0- & 0!43$'$,&
pengalaman hidupnya dan mampu mengembangkan
pelayanan bersama yang lain juga. Melalui tafsir dari yang
lain ini pula gereja akan menjadi gereja yang lebih terbuka
terhadap sesama dalam pemahaman yang tidak saja dari
dirinya tetapi dari sisi sesama itu terhadap kita dan dirinya
pada saat yang sama. Dengan demikian pengalaman kita
akan bertambah dan semakin memahami keluasan karya
ALLAH yang tidak terbahasakan oleh bahasa manusia
mana pun.

Allah, tetapi gereja adalah pihak yang mendapatkan
peneguhan pengalaman iman bahwa Kerajaan Allah
telah hadir di dunia, dan inilah yang harus ditunjukkan
serta dihidupi dalam keseharian. Itu berarti gereja harus
bersedia untuk dipersatukan pula dengan umat Allah lain
yang juga mendapatkan keselamatan-Nya yang maha luas
dan dalam itu. Misi tidak menjadi sebuah batasan sempit
keselamatan, melainkan menjadi ruang beraktualisasi
bersama yang lain menghidupi keselamatan yang telah
menghampiri dunia. Allah dikenal semakin jauh melalui
interaksi dan relasi dengan sesama (seluruh ciptaan).

R E K O M E N D A S I
DAN PENUTUP

Photo by Tyler Nix on Unsplash

Dari pembahasan di atas, maka jelaslah bahwa misi
bukanlah sebuah tugas atau kewajiban untuk melakukan
propaganda iman, tentang siapa Yesus, melainkan
sebuah sikap menghidupi iman sebagaimana diajarkan
Misi bukan sikap menghindari orang lain, pengaruh oleh Yesus yang kita aku dan kenal sebagai Kristus dan
di luar gereja, atau sikap dominan mengabarkan Injil Mesias Allah. Ia menyatakan kemurahan dan kasih setia
kepada yang dianggap “belum mendengar”, tetapi Allah. Ketaatan Yesus hingga disalib membuktikan
justu gereja melalui misi diajak untuk berjumpa dan bagaimana Ia konsisten dan rela menanggung resiko
dijumpai orang lain, kemudian mendengarkan berita Injil dari pewartaan baik (Injil) yang dilakukan-Nya. Injil
yang juga diwartakan dan ditunjukkan mereka kepada bagaimana pun telah membuat orang yang mendengar
gereja, sebagaimana yang mereka dengar dan alami dari kemudian membedakan diri dari mereka yang jahat
pernyataan Roh Kudus dalam bentuk yang lebih luas sehingga selalu pewartaan baik itu mengandung sebuah
dan beragam. Kesadaran ini tentu saja tidak menganulir resiko. Mewartakan Injil bukan sekedar berbicara kepada
."$(-0$ &=! / &6$#-&-)$"&+4$"#&>4- 0!"&$0$/&-)$"&#!4!%$2& orang lain tentang Yesus agar mereka menerima dan
tetapi iman kepada ALLAH sebagaimana dinyatakan dibaptis. Mewartakan Injil adalah hidup yang sesuai dan
oleh Yesus sebagai Kristus dan Mesias, tidak menjadi segambar dengan Kristus sehingga orang bisa melihat
penghalang bagi kita (gereja) untuk bekerjasama dalam bagaimana Kristus bahkan sebagaimana keteladanan
misi menjadi saksi hadirnya Kerajaan Allah di dunia ini. yang ditunjukkannya rela menghadapi kematian dan
Gereja tidak menjadi pihak yang menghadirkan Kerajaan resiko di kayu salib.
Penderitaan Yesus mengandung pesan bukan sekedar
pengorbanan mistis ritual yang mengubah semua secara
otomatis dengan mengambil peran tanggungjawab
manusia, tetap ditunjukkan oleh peristiwa penyaliban
Yesus bahwa Ia berkorban sebagai bentuk ketaatan
sekaligus mau menerima konsekuensi dari pewartaan
dan cara-Nya menghidupi Injil (Kasih Karunia ALLAH /
Bapa yang melepaskan dunia dari hukuman atas dosadosa), tetapi salib itu juga menunjukkan keteladanan
menjalani penderitaan yang harus diikuti oleh umatNya (Gereja). Gereja tidak perlu buru-buru membela
diri ketika dia disesah dunia, melainkan secara konsisten
dalam keheningan tidak membela diri (identitas dan
kepentingan)-nya
justru
menunjukkan
kesetiaan
pada panggilan iman kepada Keselamatan yang telah
diterimanya dari Bapa. Perbuatan semacam ini adalah
kesaksian, dan sekaligus menghidupi misi-nya. Misi
sangatlah jauh dari keinginan menang, bertahan, atau
mendominasi secara rohani sekali pun.
Misi adalah keterbukaan untuk berjumpa, berbagi, dan
)!4!5!* -*$"& !8$4$&*4-0- &,!"#$($)$"&-)$""7$&6!4 $)$&
dengan yang lain. Misi adalah sikap keramahan yang
diikuti gereja dari keteladanan Kristus yang datang dan
menyapa dalam kepasrahan kepada kehendak Bapa-Nya.
20
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Gereja dapat mengerjakan misi ini bila memiliki
kemampuan kerendahan hati untuk kenosis
(mengosongkan diri) dan rela mendengarkan pengalaman
dari yang lain, lintas agama, lintas kultural, lintas generasi
maupun lintas paradigma.

Yesus memang ditolak pada zamanNya, tetapi karena konsistensiNya itulah maka orang-orang di
zaman-Nya pada akhirnya melihat
pembuktian kebenaran dan masuk
ke dalam harapan kebangkitan. Inilah
misi yang sebenarnya. Ketaatan dan
kehidupan yang konsisten dengan
kabar yang diwartakan itu (Injil) pada
akhirnya akan menghasilkan apresiasi
baik dari Allah maupun dari dunia.
Tidak berlebihan bila kesaksian teks
Kisah Para Rasul memiliki optimisme
kegairahan
akan
pertambahan
orang yang diselamatkan (= bukan
pertambahan
anggota
gereja),
karena orang percaya konsisten,
tidak takut menderita, dan mampu
melakukan pelayanan yang relevan
bagi sekitarnya.
Generasi sekarang atau Milenial,
atau yang disebut dengan zaman
now bukanlah generasi yang tidak
membutuhkan nilai dan inspirasi baik.
Zaman ini membutuhkan kekuatan
hidup dan juga arah spiritualitas
yang memadai. Oleh karenanya
gereja tidak bisa terlalu percaya
diri bahwa dirinyalah yang bisa
membangun semua itu sendiri. Misi
di zaman ini tidak lagi menggunakan
pola gerakan dari “yang tahu“
mengabarkan kepada yang dianggap
“tidak tahu“, atau dari yang “selamat“
mengabarkan kepada yang “tidak
selamat“, dari “pelaku Injil“ kepada
“orang yang belum menerima Injil“,
atau dari “orang yang bahagia“
kepada “orang yang menderita“,
melainkan misi gereja adalah sebuah
perjumpaan belajar bersama dalam
diskursus terus-menerus tentang
kehidupan, dan mengerjakannya
bersama,
demi
kegembiraan
perayaan hidup (shallom) secara
bersama-sama. Oleh karenanya

gereja perlu membuka seluas-luas
proses tersebut bagi siapa pun.
Bukan sekedar membuka partisipasi
tetapi membuka keterlibatan dan
intervensi dari orang lain ke dalam /
pada program-program gereja.
Gereja pada saat berjuang aktif
mengabarkan Injil perlu membuka
diri bagi upaya membongkar tradisi
dan paradigma pemahaman yang
tidak lagi relevan, termasuk yang
terkait dengan tradisi mitologis gereja
atau teks-teks yang dibacanya, untuk
menterjemahkan dalam bahasa yang
lebih mampu dipahami oleh zaman
ini. Gereja dapat mengerjakan misi ini
bila memiliki kemampuan kerendahan
hati untuk kenosis (mengosongkan
diri) dan rela mendengarkan
pengalaman dari yang lain, lintas
agama, lintas kultural, lintas generasi
maupun lintas paradigma. Pertamatama misi harus dilakukan untuk
mengubah diri sendiri sesuai gambar
Kristus (yang menunjuk pada gambar
Allah), baru kemudian hal itu akan
menjadi alasan sekaligus inspirasi
dan kawan / sahabat bagi yang lain
mengerjakan perubahan transformasi
bersama bagi kebaikan dunia. Misi
mentransformasi kehidupan kita
bersama baik yang merasa terpanggil
melakukan, atau pun yang merespon
dan menanggapinya. Kesemuanya
adalah proses bersama misi gereja
yang tidak bisa dipisahkan satu dari
yang lain.
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VISI MENJADI AKSI

SHARING

Saya sangat dicerahkan ketika GKI Cinere merumuskan visinya: Menjadi
Gereja yang terbuka dan menjadi berkat. Hal ini membawa konsekwensi
logis bahwa gereja harus hadir sebagai gerakan kerajaan Allah yang terus
mengusahakan perubahan situasi kehidupan yang lebih baik. GKI Cinere
bukan dengan pintu pagar kokoh yang terkunci rapat, tetapi menjadi
tempat yang terbuka bagi siapa saja, termasuk warga sekitar ada di sana.
Tempat yang tidak angker karena birokrasi dan aturan. Kehadirannya
mendatangkan berkat bagi banyak orang di sekitarnya. Sungguh ini sebuah
potret menggereja yang menarik. Hal ini dilandasi dengan pindahnya GKI
Cinere, yang semula menempati Ruko 2 lantai di jalan Cinere Raya blok M
No 12, dengan selesai dibangunnya Gedung gereja Baru tahun 2000 yang
terletak di Lereng Indah, memiliki banyak ruangan dan halaman yang luas.
GKI Cinere ingin mengembangkan layanan diakonia yang menjangkau orang
kecil di sekitarnya, dan hadir menjadi berkat bagi banyak orang. Dengan
adanya ruangan yang cukup luas, bisa dipergunakan sebagai ajang berbagai
aktivitas di luar hari Minggu. Mimpi GKI Cinere adalah tiap hari ada kegiatan,
ada komunitas yang kumpul-kumpul, tidak hanya membahas masalah rohani
Alkitabiah. Mulai dari bimbingan belajar untuk anak-anak pada siang hari,
yang diasuh oleh para 8 Ibu dari Komisi Dewasa. Anak-anak dari lingkungan
sekitar belajar matematika dan les tambahan bahan pelajaran sekolah SD

Melakukan
Diakonia
Transformatif
GKI CINERE

Photo by Akira Hojo on Unsplash

P D T . A G U S W I YA N T O
Pendeta GKI Basis Pelayanan Jemaat GKI Cinere
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dan SMP di siang hari dengan
peserta 60 anak. Kursus menjahit
dan mendirikan sanggar menjahit
yang diasuk oleh Ibu Ester H., telah
meluluskan banyak angkatan yang
memulai sebagai wira usaha. Ada
Kursus bahasa Inggris di hari Jumat
untuk mereka yang mau belajar
bahasa Inggris bagi karyawan dan
pelajar. Serta program bantuan
beasiswa anak asuh yang dimulai
sejak krisis moneter 1998 lalu hingga
kini menyantuni bantuan pendidikan
anak anak dari SD sampai SMA, dan
pengembangan ekonomi untuk ibuibu di lingkungan Lereng Indah, dan
kerjasama kemitraan dengan gereja
kecil pedesaan untuk pemberdayaan
transformatif.

Praktik melakukan diakonia ini
membuat pandangan tentang
Diakonia dan uang menjadi berubah.
Uang biasanya dimengerti sebagai
alat dan kuasa- yang dimiliki
seseorang, lalu digantikan dengan
prinsip uang sebagai alat untuk
melayani dan berbagi kehidupan
bersama. Jemaat diajak berbagi roti
untuk orang yang membutuhkan.
Melalui persembahan 3D yaitu Doa,
Dana, Diri - umat diajar tidak hanya
untuk menggenggam materi yang
dimiliki tetapi materi itu sebagai alat
untuk mendatangkan kesejahteraan
bagi orang lain.

BE BE RAPA BE NTUK
D IAKO NIA GKI CINE RE
1.

2.

3.

4.

5.

Diakonia untuk orang muda: pendampingan saat terjadi krisis
ekonomi yang berimbas pada kehidupan Rumah Tangga, dan
Pengangguran/PHK dengan wira usaha.
Diakonia karitatif pemeliharaan: untuk orang berusia lanjut usia
yang sudah tidak bisa bekerja, termasuk para janda dan duda di
'$($)"7$&'!"#$"&6$"0/$"&."$" -$(&*$4-0$0-1;
Diakonia Pelayanan orang sakit - pengobatan baik untuk rehabilitatif
maupun penunjangnya, serta mencegah penyakit dan kebiasaan pola
hidup yang sehat melalui Yayasan Bahtera Kasih GKI Cinere. Yang
saat ini menjadi klinik pratama dan menjadi mitra BPJS kesehatan.
Diakonia Reformatif dengan Model pertumbuhan / Community
Development (CD) atau pembangunan masyarakat. Seperti,
program anak asuh, beasiswa, credit union. Model diakonia
reformatif ini dipandang masih relevan dilakukan, sebagai idiologi
bantuan pembangunan untuk negara terbelakang dengan tujuan
“mengentaskan kemiskinan” dengan memberikan “kail” untuk
memancing agar mereka dapat “meningkatkan taraf kehidupan”.
Diakonia yang membebaskan atau Community Organization (CO)
sehingga terjadi transformasi sosial yang lebih baik / dengan
melakukan diakonia Transformatif. Landasan diakonia Transformatif
ini adalah berilah komunitas itu mengerti haknya dan dampingi
mereka dan berdayakan. Gereja hadir sebagai agent of change yang
melakukan perubahan. Gereja tidak harus menjadi besar dan megah
. -*"7$&0!0$,-&"-($-&*!4$%$$"&F(($3&3$4/ &)!4! $,&'-&'$($)&& !(/4/3&
sendi kehidupan manusia. Maka pilihan untuk mendahulukan orang
miskin dan tidak berdaya merupakan pilihan – preferetial option
(and with) the poor and the poorest dengan menghadirkan keadilan,
perdamaian dan keutuhan hidup.
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IMAN BERDIAKONIA
TRANSFORMATIF PERUBAHAN SOSIAL
Iman adalah relasi manusia dengan
sang Khalik. Pelayanan transformatif
adalah mencoba mengejawantahkan
iman dalam hidup sehari-hari.
Belajar berdiakonia Transformatif
dimulai dengan kerjasama merajut
kemitraan dengan Gereja Kristen
Sumatera Bagian Selatan GKSBS
- Sawojajar di Lampung Utara,
sejak 2000 terus berlanjut sampai
2010. Lalu melakukan tindak
lanjut gempa di Cilacap tahun
2007 di desa Beberan, Sawangan
dan Karanganyar - kerjasama
kemitraan dengan GKJ Adipala.
Saat terjadi tsunami tahun 2006,
air laut yang masuk ke daratan
sejauh 2 km tak ada perahu motor
yang tersisa. Sawah ladang tak
bisa ditanami karena struktur
tanahnya rusak karena terendam
air laut. Dengan program karitatif
bantuan modal sebagai pintu masuk
sampai dengan adanya kelompok
Swadaya Masyarakat (KSM) yang
mengorganisir diri dan kami
mendampingi sampai membentuk
unit simpan pinjam dan toko
peralatan nelayan. Tahun 2011, kami
mendampingi pemberdayaan KSM
di GKJ Jonggol Sari – kecamatan
Leksono Wonosobo. Dengan segala
macam pasang surutnya. Ada
keberhasilan dan kegagalan. Namun
menjadi suka cita ketika daya kuasa
Allah yang penuh dengan bela rasa
digulirkan, sehingga kebenaran,
cinta kasih, ada keadilan yang bisa
dirasakan, dan damai sejahtera
makin dialami oleh banyak orang.
Pengalaman itu yang membuat kami
mendapatkan pengalaman lapangan
yang sangat berharga sehingga
kemudian dapat didokumentasikan
menjadi buku “Menuju Diakonia
Transformatif, terbitan BPK Gunung
Mulia, 2013.
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APA DAN BAGAIMANA
DIAKONIA
TRANSFORMATIF?
1.

Pelayanan yang utuh,
menyeluruh, holistik Gereja yang seutuhnya,
hadir membawa INJIL yang
SEUTUHNYA (baca: Injil
Kerajaan Allah) Mewartakan
Kristus seutuhnya kepada
manusia yang utuh di tengah
dunia.

2. Sasaran bukan berhenti
pada layanan individu, tapi
menjangkau kelompok,
komunitas, dan masyarakat.
3. Ada pertumbuhan: di
dalamnya dan melalui layanan
itu ada perubahan dan
transformasi individu dan
komunitas.

Photo by Nina Strehl on Unsplash

4. Ini menegaskan bahwa
tugas gereja bukan hanya
pada Pekabaran Injil (P.I.)
Verbal yaitu usaha pekabaran
Injil dan mencari jiwa yang
tersesat, dan menjadi
anggota Gereja. Sebaliknya
gereja bukan seperti kantor
sosial yang sama dengan
lembaga sosial lainnya dalam
memberikan bantuan.
5. Gereja dipanggil melakukan
pelayanan kasih kepada yang
sakit, miskin, terpinggirkan
kena musibah, bencana
dengan pelayanan yang
Transformatif dan Holistik.
6. Gereja melakukan kemitraan
dengan gereja lain sebagai
sahabat Allah yang terus
bergerak bersama secara
dinamis menuju pemenuhan
Kerajaan Allah sehingga
wajah Keadilan, Kasih dan
Perdamaian harus terus
diperjuangkan.
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APA PERUBAHAN DAN BAGAIMANA
PENGEMBANGANNYA BERDIAKONIA
TRANSFORMATIF?
DALAM MELAKUKAN
tentang proses menjalankan
LAYANAN DIAKONIA Bicara
diakonia transformatif di GKI
TRANSFORMATIF?
Cinere tidak terlepas dari inspirasi
G&

G&

G&

Ada Perubahan secara internal
(ke dalam) pribadi yang
bersangkutan. Yang berubah
secara intenal: mulai dari :
Nilai-nilai yang berubah.
Ada Kapasitas yang
)!"##!4$**$"&6!4.*-42&'$"&&
bertindak dalam perilaku
berdasarkan nilai tersebut.
Ada Hubungan-hubungan
yang dibangun dalam
berjejaring di tengah
masyarakat dan komunitas.
Struktur : dalam komunitas ada
kepemimpinan yang kuat, yang
bisa menjaga roda organisasi
dan bisa mengambil keputusan
yang partisipatif.
Menjadi sebuah Sistem.
Mendorong untuk terjadinya
perubahan, pertumbuhan
dan perkembangan ke arah
eksternal (ke luar)/ dengan
menggerakkan orang lain
diluar komunitas itu ikut serta.
Diakonia Transformatif
berorientasi pada hal yang
dikenal masyarakat dan menjadi
kebutuhan mereka sendiri .
Dari pendekatan yang biasa
dilakukan secara top down
oriented berubah menjadi
issue oriented dan menemukan
kebutuhan dari mitra.
Dari pembangunan untuk
menaikkan taraf hidup manusia,
menjadi pembangunan untuk
membangun kualitas hidup
manusia, serta membangun
tatanan kehidupan bersama
yang lebih baik. Maka bukan
hanya individu yang sejahtera,
tetapi kesejahteraan bersama
yang bisa dinikmati bersama
dalam komunitas tersebut, dan
mengajak orang lain ikut serta.

tindakan Yesus yang KehadiranNya
di dunia sebagai rahmat Ilahi yang
datang untuk menjadi sahabat
Allah, dan orang menemukan
kehadiranNya yang datang untuk
menyembuhkan, merawat, dan
memulihan kehidupan menjadi lebih
baik. Ini menyiratkan kepekaan
Gereja sepanjang zaman bahwa
“Orang Miskin yang membutuhkan
bantuan dan pendampingan selalu
ada pada kita” (Yohanes 12 : 8). Ini
yang mengambarkan kesetiaan
Gereja terhadap perintah Yesus
untuk peka melayani, seperti yang
dilakukan oleh Kristus sendiri. Dan
kedua, adalah perintah Yesus yang
mengatakan: “Kamu harus memberi
mereka makan” – Matius 14 : 16 yang
menggambarkan gereja harus bisa
mengenal kekuatan diri, menggali
potensi diri, komunitas dan talenta
yang diberikan kepada anggotanya,
dan semuanya itu digunakan untuk
bisa berbuat melayani. Keterlibatan
semua golongan baik usia,
profesi dan latar belakang dan
mengajak mereka ikut serta dalam
berdiakonia. Dari diakonia karitatif,
dan reformatif, diimbangi dengan
model berdiakonia transformatif.
Orientasi keluar merajut kemitraan
dengan gereja kecil yang ada di
pedesaan. Kepemimpinan Penatua
dan pendeta yang menatalayani
karunia karunia dalam jemaat
bukan berhenti untuk menatalayani
3$40$&6!"'$&'!"#$"&&!1!*0-12&!. !"&
dan akuntabel sehingga dipercaya
jemaat.
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MENANGGAPI
PANGGILAN ALLAH
MELIBATKAN DIRI
DALAM PELAYANAN
Dari mana mulainya? dari perspektif
aktor, maka GKI Cinere memulai
untuk menyalakan lilin kesadaran
pelaku kesaksian dan pelayanan
(kespel) GKI Cinere. Maka
pelatihan tentang analisis sosial
berkaitan dengan pastoral sosial
ekonomi dilakukan, kami mulai
dengan analisis sosial masyarakat
di sekitar GKI Cinere dan juga
belajar bersama analisis sosial
masyarakat dan jemaat GKSBS
Lampung. Ini dilakukan agar kami
lebih memahami apa yang menjadi
masalah dan kebutuhan masyarakat
yang akan kami layani di sana. Dari
pelayanan karikatif harus berlanjut
dengan pelayanan yang mengubah.
Tujuannya untuk melanjutkan karya
Kristus menata dunia baru, walaupun
masih dalam dalam cakupan
(scope) kecil. Menata dunia baru
berarti melakukan perubahan dan
transformasi dari manusia melalui
pendekatan 3 pilar. Yaitu pilar bina
ekonomi sebagai pintu masuk atau
stimulan, pilar bina lingkungan dan
pilar bina manusia - yang ketiganya
dilakukan secara serentak.
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Photo by Craig Philbrick on Unsplash

MENYEBERANGKAN
RAKIT IMPIAN,
MEMBUAT
CITA-CITA
PEMBERDAYAAN
Atas kesadaran bersama,
bertemunya 2 (dua) komunitas
kespel GKI Cinere bersama
komunitas jemaat GKSBS Lampung
menyepakati bahwa pelayanan harus
berangkat dari masalah komunitas
yang dilayani. Dan apa yang bisa
dilakukan bersama, karena sama
dengan komunitas lainnya, jemaat
di Lampung berhak merasakan
hidup sebagai anugerah Allah yang
harus dipelihara dan dikembangkan,
agar bisa menjadi ungkapan syukur
kepada sang pemberi. Sebagai
orang kecil bukan hanya menerima
nasib dan takdir sebagai orang
beriman mereka mempunyai kasih,
kepercayaan dan harapan.
Maka mengolah potensi dan
menemukan kebutuhan adalah
sebuah keharusan, secara holistik
mereka adalah individu yang baik
. -*&'$"&, -*- "7$&)!(!*$0&,$'$&
sosial dan budaya-agama dan
ekologi, yang perlu didorong dan
disemangati untuk menyadari
potensinya. Ketika potensi
dikembangkan mereka sendiri akan
mampu meningkatkan kualitas
hidup. Mereka bisa memenuhi
kebutuhan sendiri dan mengakses
sumber daya manusia, maka
pemberdayaan bukan hanya
individu tapi pemberdayaan
komunitas. Kunjungan untuk
belajar dari komunitas jemaat
26

GKSBS dan membuat perencanaan
strategis bersama dengan SWOT
(Strengths [Kekuatan], Weaknesses
[Kelemahan], Opportunities
[Peluang], dan Threats [Ancaman])
dan SOAR (Strengths [Kekuatan],
Opportunities [Peluang],
Aspirations [Aspirasi], Results
[Hasil]).

MEMBUAT
JALAN SETAPAK
YANG DILALUI
ADA HALTE
DAN TUJUAN FINAL
YANG DIRUMUSKAN
Pemberdayaan dalam kemitraan
memerlukan perjumpaan berkalikali, sehingga tercipta dialog yang
mendalam. Dari relasi perjumpaan
bukan hanya berhenti menjadi
relasi lahiriah tapi menjadi relasi
batin yang amat mendalam.
Ketika komunitas GKBS Sawojajar
membagikan pengalamannya, dan
komunitas GKI Cinere berempati
terhadap keprihatinan saudaranya.
Membuat jalan setapak dalam
perencanaan dilakukan. Sampai
dengan terwujudnya rencana
strategis yang akan dilakukan
masing masing komunitas.
JADI KOMUNITAS YANG BERGERAK
untuk melakukan perubahan.
Lilin kecil yang menyebar itulah
komunitas basis. Yang sadar akan
suatu perubahan dan bergerak
bersama-sama.
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SHARING

PELAYANAN
KESEHATAN
OLEH GEREJA
DA N I E L S U G I A R TO R
Ketua I, Pengurus YAKKUM

DRA. PENI RAHAJU, M.M.
Sekretaris II, Pengurus YAKKUM

YAYASAN KRISTE N
UN TUK KE SE H ATA N U MU M
( YA KKUM)
Sejarah pelayanan kesehatan oleh Gereja sudah dimulai
jauh sebelum Gereja Kristen Indonesia dan Gereja
Kristen Jawa ada. Mula-mulanya dilakukan oleh seorang
missionaris Belanda dr. J. Gerrit Scheurer pada tahun
1899 dan yang kemudian mendirikan Rumah Sakit
bernama PETRONELLA ZIENKENHUIS, yang kemudian,
oleh masyarakat di Yogyakarta dinamai RS TOELOENG/
PITULUNGAN, karena kehadirannya sangat dirasakan
menolong masyarakat setempat, secara khusus Keraton
Ngayogyakarta Hadiningrat. Setelah mengalami masa
penjajahan Jepang dan kemerdekaan RI, Rumah Sakit ini
mengalami perubahan nama beberapa kali:
G& Petronella Hospital (RS Tulung) (1899-1942)
G& =+#7$*$40$&?3HI&B7+-"&Jジョクジャカルタ中央病
院) (1942-1945)
G& Rumah Sakit Umum Pusat (1945-1950)
G& Rumah Sakit Bethesda (1950–saat ini)
Kehadiran dr. J. Gerrit Scheurer di Yogyakarta berdampak
luar biasa pada bidang pelayanan kesehatan. Selain
langsung memberikan pelayanan, ia juga mendidik para
juru perawat melalui berdirinya Sekolah Djuru Rawat
pada tanggal 20 Mei 1889, yang hari ini menjadi Sekolah
Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES Bethesda Yakkum).
Maka, jika kita telusur sejarah berdirinya Rumah Sakit
di Indonesia apa yang ditabur/ditanam oleh dr. J. Gerrit
Scheurer tidak saja tumbuh dan bersemi di Yogyakarta
dan Jawa Tengah saja tapi sampai ke Jawa Timur dan
Lampung.
Lulusan Sekolah Djuru Rawat Bethesda menyebar
ke berbagai kota dan oleh gereja-gereja ditugaskan
melayani di Balai Pengobatan (BP) dan Balai Kesehatan
Ibu dan Anak (BKIA) yang dimiliki oleh gereja sebagai
sarana Diakonia. Peran BP dan BKIA di gereja sangat
strategis sebagai tangan gereja untuk menghadirkan
damai sejahtera dalam bidang kesehatan kepada
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masyarakat umum. Biasanya diikuti
dengan berdirinya sekolah-sekolah
Kristen pada zaman penjajahan
Belanda. Bertumbuhnya pelayanan
kesehatan sebagai sarana kesaksian
dan pelayanan Gereja juga akhirnya
berdampak pada berdirinya Gereja
Kristen Jawa dan Gereja Kristen
Indonesia.
Pelayanan kesehatan adalah
sarana Diakonia dan menjadi cara
pekabaran Injil (Kabar Gembira)
yang sesungguhnya oleh Zending
Belanda (Gereja). Kita masih melihat
peninggalan dari rumah sakit-rumah
sakit zending ini tersebar di berbagai
kota di Jawa Tengah.
Pada saat penjajahan Jepang, semua
rumah sakit tersebut dikuasai oleh
Jepang dan pada saat kemerdekaan
rumah sakit-rumah sakit tersebut
dikuasai oleh pemerintah Indonesia,
menjadi Rumah Sakit Umum Daerah.
Masih banyak lagi Rumah Sakit
Umum Daerah (RSUD) yang sejarah
berdirinya didirikan oleh Yayasan
Zending. Selain Zending dengan
rumah sakit-rumah sakitnya.
Sampai dengan tahun 1950-an,
pelayanan kesehatan tinggalan
Zending, dan pelayanan-pelayanan
yang dimulai oleh gereja-gereja cikal
bakal GKI dan GKJ ini tergabung
dalam Jajasan Roemahsakit-

Roemahsakit Kristen di Djawa
Tengah (JRSK) yang kemudian akan
bernama YAKKUM di tahun 1964.
Di dalam perjalanannya, JRSK terus
berhubungan dengan Zending dan
menerima pelimpahan beberapa
rumah sakit tinggalan Zending
yang saat ini tetap dikuasai oleh
pemerintah. Dari sejumlah rumah
sakit tersebut, hanya Rumah
Bethesda dan Bethesda Lempuyang
Wangi yang bisa kembali ke JRSK.
Usaha untuk mendapatkan rumah
sakit yang lain telah dilakukan oleh
Pengurus Cabang sambil mendirikan
pelayanan kesehatan. Meskipun
usaha untuk mendapatkan kembali
menemui jalan buntu, puji Tuhan,
pada akhirnya tempat-tempat
pelayanan kesehatan tersebut
menjadi RS Purwodadi, RS Mardi
Waluyo Lampung dan rumahsakit-rumah sakit lain di bawah
YAKKUM. Di bawah YAKKUM pula,
berkembang unit farmasi yaitu
Pabrik Obat Yekatria Farma, yang
pada awal mulanya dimaksudkan
sebagai sumber dana untuk
memberikan diakonia untuk rumah
sakit-rumah sakit dan pelayanan
masyarakat YAKKUM, serta unit-unit
yang kemudian bergerak sebagai
unit pelayanan untuk penanganan
bencana, dan community
development. Termasuk di dalamnya

untuk pelayanan masyarakat difabel.
Unit-unit penanganan bencana,
unit community development
dan penanganan difabel masih
dikerjakan pula sampai hari ini
dan tergabung dalam Direktorat
Ekstramural, unit-unit inilah yang
hari-hari ini banyak melakukan
pelayanan di daerah yang tertimpa
bencana di Lombok dan Palu.
Semangat mula-mula yang diawali
di Bethesda oleh dr. J. Gerrit
Scheurer, dr Pruys, lewat sekolah
Djuru Rawatnya, Markelyn di
Parakan, para bidan dan juru rawat
JD4+!'94+/:!"2&D!4,(!!# 0!4! &A&
Verpleegers Kristen, yang disingkat
PVK) RS. Zending di Solo, Zr.N.G.
de Jong dan dr. P.H. Van Eyk di
Semarang, Pendeta J.S. Harjowarsito
dari GKJ Gondokusuman, Yogyakarta
yang kemudian berangkat
melakukan pelayanan di Lampung
adalah pelayanan yang penuh belas
kasih, seperti yang dicontohkan
oleh Yesus sendiri. Sebaik-baiknya
pelayanan, sebanyak-banyaknya
pelayanan, dan tidak menghitunghitung. Integrasi layanan kesehatan
dan spiritualitas sangat kuat. Bukan
hal yang tidak lazim, dokter berdoa
untuk pasien sebelum melakukan
tindakan. Tindakan kasih yang
demikian kuat ini masih dibawa oleh
beberapa dokter di hari-hari ini.

Untuk informasi lebih, yang menunjukkan Yayasan Zending memiliki rumah
sakit di berbagai kota, Anda dapat membacanya dalam tautan-tautan berikut
1. https://id.wikipedia.org/wiki/Rumah_Sakit_Umum_Daerah_Dr._Moewardi
2. http://rsupsoeradji.id/tentang-kami/sejarah/
3. http://rsudblora.blorakab.go.id/sejarah-rsud-dr-r-soetijono-blora/
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Tetapi memang kental sekali nafas
doa ini di zaman pelayanan mulamula. Setiap dokter dan perawat
menganggap pelayanan kesehatan
adalah pelayanan misi Tuhan, untuk
mendatangkan Injil, berita gembira
itu. Lewat tangan mereka Tuhan
memberi kesembuhan. Ekspresi
iman yang riil, karena pasien yang
datang bukan datang dengan
pembayaran penuh.
Integrasi spiritual ini masih dihiduphidupi sampai hari ini, dengan
layanan kesehatan holistik, yang
dikerjakan lewat pelayanan Medis,
doa dan konseling, serta pelayanan
integrasi intra-extramurral.
“Tolong dulu, urusan belakang”,
tagline RS Bethesda masih
menunjukkan semangat awal mulamula, dan masih bisa dikerjakan
sekarang ini. Kita masih bisa
mendengar cerita-cerita tokohtokoh yang pernah dan masih
memberi warna “tolong dulu, urusan
belakang” ini di unit-unit YAKKUM.
Pelayanan dengan kasih memang
tidak selalu seperti idealnya di
kepala kita, tetapi itu ada, dan
tinggal butuh sedikit siraman supaya
semakin merebak dan menebal nilainilainya.
Mari sekarang kita melihat dari sudut
pandang ekonomi zaman disrupsi
ini. Selain disrupsi oleh regulasi, kita
ini diuntungkan dengan ekonomi
jejaring. Dan bukankah menjadi
kekuatan YAKKUM dan gereja ketika
kita berbicara tentang ekonomi
jejaring ini?
YAKKUM bagaimanapun juga adalah
sebuah unit usaha. Memang benar,
bahwa tujuannya adalah untuk
diakonia. YAKKUM adalah sarananya.
Tetapi namanya tetap sebuah unit
usaha. Semua kegiatan usaha selalu
dihadapkan pada hasil dan biaya
untuk mengerjakan usaha tersebut.
Dari segala kegiatan unit usaha di
bumi ini, ada 3 unsur di dalamnya
yang berbiaya paling besar; satu
sebagai investasi, yang lain sebagai
modal kerja. Kita sebut saja
tempat usaha dan perangkatnya,
bahan baku dan pekerja, itulah
ketiga unsur tersebut, apalagi bila
berbicara tentang industri masal.
Tentu bervariasi dari satu usaha ke
usaha lain. Dan pengusaha sedapat-

dapatnya menghindarkan satu atau
dua dari kelompok biaya tersebut.
Tetapi lihatlah YAKKUM. Tempat
ada, sudah lunas dibayar, bahkan
lahannya pun sudah menyebar ke
banyak daerah di Jawa Tengah dan
satu bagian di Lampung dan Nias.
Tidak perlu menyewa, tidak perlu
mengangsur lagi. Padahal sebuah
unit pelayanan kesehatan, mana bisa
tanpa lahan. Jadi, lahan sudah siap,
sudah ada.

JIKA SEORANG SAUDARA

Bahan baku dari YAKKUM adalah
sistem kerja, dan obat-obatan.
Sistem kerja sudah terbangun. Tidak
)!"$.*$"&1$*0$&6$3:$& !6/$3&
sistem kerja mesti disempurnakan
terus menerus, untuk beradaptasi
dengan perkembangan zaman. Ini
sebuah kerja yang tidak pernah
rampung. Tetapi, minimal sudah
ada, sudah berjalan, dan ketika 3
tahun yang lalu, akreditasi rumah
sakit YAKKUM membuahkan 8
rumah sakit paripurna, mestinya
sistem kerja YAKKUM sudah pantas
diakui sangat baik. Hari-hari ini,
rumah sakit-rumah sakit di YAKKUM
yang 3 tahun yang lalu melakukan
akreditasi, sedang mengulang
kewajiban yang sama tetapi dengan
model yang berbeda, yang disebut
dengan akredetasi SNARS edisi 1.
Memang menjadi lebih kompleks,
tetapi lebih operasional. Apakah
masih perlu disempurnakan lagi
kerja yang paripurna kemarin? Tentu
saja, karena monitoring itu kerja
rutin, apalagi untuk sebuah kegiatan
yang dimanfaatkan oleh publik, oleh
banyak orang.

ATAU SAUDARI TIDAK
MEMPUNYAI PAKAIAN
DAN KEKURANGAN
MAKANAN

HARI, DAN SEORANG
DARI ANTARA KAMU
BERKATA:

“SELAMAT

JALAN, KENAKANLAH
KAIN PANAS DAN
MAKANLAH SAMPAI
KENYANG!”, TETAPI IA
TIDAK MEMBERIKAN
KEPADANYA APA YANG
PERLU BAGI TUBUHNYA,
APAKAH GUNANYA ITU?

DEMIKIAN JUGA HALNYA
DENGAN IMAN:
JIKA IMAN ITU
TIDAK DISERTAI
PERBUATAN, MAKA IMAN
ITU PADA HAKEKATNYA

Puluhan tahun yang lalu, rumah
sakit-rumah sakit di bawah
YAKKUM memiliki programprogram penggalangan dana oleh
masyarakat untuk masyarakat
sendiri. Di RS Panti Waluyo itu
disebut sebagai dana sehat. Dana
Sehat bersama-sama dnegan dana
dari rumah sakit sendiri, dipakai
untuk mereka yang tidak mampu
membayar pengobatan. Inilah
BPJS tempo doeloe ala YAKKUM.
Ditambah dengan program-program
pengembangan masyarakat, rumah
sakit benar-benar menjadi tangan
penolong. Model pengembangan
pelayanan kesehatan seperti ini
tidak hanya terdengar di Indonesia,
tetapi dibawa oleh dr Go, pimpinan
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RS Panti Waluyo waktu itu, ke
dunia Internasional lewat World
Health Organization dari Organisasi
Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dari
situ nama YAKKUM semakin dikenal
di dunia Internasional, sampai hari
ini.
Maka era JKN ini membuat YAKKUM
menjadi lebih dimampukan. Obatobatan yang tempo doeloe mesti
diampu sendiri oleh rumah sakit,
dengan era JKN ini, bukankah
lebih panjang lagi tangan YAKKUM
untuk menjadi alat kesehatan
buat masyarakat? YAKKUM tidak
perlu lagi mencari-cari donatur
untuk menolong masyarakat,
untuk mematenkan dirinya sebagai
rumah sakit Pitulungan. Karena
dengan program pemerintah ini,
YAKKUM bisa bergandengan tangan
harmonis dengan pemerintah.
Biaya disediakan pemerintah,
YAKKUM tinggal memastikan bahwa
masyarakat benar bisa mendapatkan
manfaatnya. Lahan sudah ada,
sistem sudah ada, obat-obatan
sudah tersedia. Bukankah visi untuk
menaburkan damai sejahtera,
memberitakan Kabar Gembira itu
bisa semakin besar dampaknya?
Dari segi SDM, ada 6.000 SDM
YAKKUM dengan basis pelayanan
boleh dibilang, di mana-mana. Tiga
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Sekolah Tinggi di bawah YAKKUM
mampu meluluskan lebih dari 100
perawat setiap tahunnya. Kerja
sama dengan Universitas Kristen
Duta Wacana (UKDW) untuk
mendapatkan tenaga dokter sudah
dikerjakan. Juga kerja sama-kerja
sama untuk mendapatkan dokter
spesialis. Apakah bisa diperpanjang
lagi tangan YAKKUM? Pertanyaan
sebaliknya adalah apakah bisa
diperpanjang lagi tangan diakonia
gereja dengan adanya YAKKUM ini.
Bukankah YAKKUM milik gereja?
Bagaimana dengan poli-poli yang
ingin didirikan oleh gereja-gereja?
Atau yang sudah didirikan oleh
gereja, seminggu sekali atau 3 bulan
sekali, apakah bisa lebih dibesarkan
intensitasnya, diperbanyak
jumlahnya? Bagaimana itu bisa
dibuat sebuah rangkaian bersamasama yang dampaknya sangat
baik, sangat besar, sangat luas, dan
sangat memberkati.
Kalau mau kembali ke sejarah, ke
semangat awal, taburan Injil itu
kentara dirasakan masyarakat.
Sembuh dari sakit itu Kabar
Gembira. Terus sembuh tidak sakit
lagi itu Kabar Gembira. Tetapi
bagaimana Kabar Gembira itu bisa
berlangsung terus menerus? Perlu
perlakuan sengaja dari gereja untuk

menjadi sebuah lingkup jejaring
dengan YAKKUM, dan sebaliknya
dari YAKKUM ke gereja.
YAKKUM bagaimanapun juga adalah
sebuah unit usaha. Unit usaha
yang ikut terimbas oleh disrupsi
regulasi dan disrupsi keahlian,
modal dan lain sebagainya, sama
seperti unit usaha yang lain, tidak
peduli YAKKUM milik gereja atau
bukan. Tentu tidak bisa menggarap
YAKKUM dengan simsalabim. Atau
menganggap bahwa YAKKUM bisa
berjalan tanpa hitungan angka.
Tetapi unit usaha ini adalah unit
usaha yang dijiwai oleh “Tolong dulu,
urusan belakang”. Diakonia kental
seperti ini, tidak bolehlah dilewatkan
oleh gereja. Bukankah pekerjaan
gereja adalah memberi? Lahan
ada, nama ada, sistem ada, bahan
baku ada, orang ada. Yang ada ini
bisa menjadi sebuah pengungkit
untuk menurunkan damai sejahtera
sungguh-sungguh di bumi ini, kalau
baik gereja dan YAKKUM bisa saling
memberi.
Mari duduk bersama
membincangkan. Ladang sudah
menguning, kita siapkan pekerjanya.
Ini tugas bersama.
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Berawal
dari Khayal

SHARING

Matahari mulai meninggi ketika
warga Amarta kembali dari berbagai
penjuru negeri. Satu per satu dari
antara mereka mencoba bertegur
sapa, berusaha mengenal saudara
dan kerabat yang terlupa. Wajar
saja, mereka generasi ketujuh
yang baru kembali setelah Amarta
runtuh. Di zaman generasi kedua
Amarta telah porak-poranda,
banyak warga meninggalkan
negeri yang konon seperti surga.
Ya, Amarta sejatinya adalah surga.
Surga dunia berpondasi kesatuan
dalam keragaman, sejahtera tanpa
pembedaan. Semar adalah pendiri
negeri surga Amarta. Ia pengayom
seluruh warganya. Sayangnya, ia
tiba-tiba menghilang. Warga tidak
lagi mempunyai panutan. Mereka
kian menggarang. Semua saling
tikam. Kesepuluh dusun saling
menyerang. Identitas menjadi
senjata untuk saling menentang.
Surga menjadi kawan, saudara
menjadi lawan. Tuhan dipenjara
kepentingan, kerabat menjadi

Semar
Mbangun
Khayangan
UPAYA MEWUJUDKAN MISI PERDAMAIAN
MELALUI SIMULASI NARASI IMAJINATIF DAN PENGALAMAN REFLEKTIF
DALAM CAMP PEMUDA LINTAS IMAN 2018

P D T. T U N G G U L B A R K AT G
Pendeta GKI Basis pelayanan GKI Boyolali,
Pengurus Komisi Pemuda GKI SW Jateng
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negeri seberang. Purnawan Kristanto
dan Gus Aan adalah cendekiawan
yang mungkin bisa memberikan
pencerahan.

sasaran hinaan. Dogma landasan
penghakiman, tetangga tidak lebih
dari subjek makian. Selamat datang
kembali di negeri Amarta, surganya
para pendosa.
Matahari menyengat, condong ke
barat. Warga Amarta berkumpul di
tenda pusat. Mereka seakan tidak
melihat bahwa negeri ini dalam
kondisi sekarat. Yudistira tampil di
tengah riuhnya kerumunan warga.
Air mukanya tampak tak bertenaga.
Halus geraknya, kacau batinnya.
Warga yang riuh, mendadak
teduh. Semua mata tersandera
dalam tarian Yudistira yang penuh
derita. Lantunnya kepada warga
mengingatkan mereka akan apa
yang terjadi di Amarta. Negeri
yang semula indah berubah penuh
darah. Negeri yang semula sentosa
berubah penuh dosa. Negeri yang
semula ramah berubah saling jarah.
Semar harus ditemukan. Ia harus
kembali ke negeri ini. Anak-anak
Semar harus dikumpulkan untuk
menuntun warga Amarta mencari
Semar yang keberadaannya entah di
mana.
Petruk dan Gareng datang
dengan enteng. Celotehan jenaka
dari anak-anak Semar sejenak
menghibur warga yang sedang
gusar. Tiba-tiba hentak Yudistira
membungkam gelak tawa. Kembali
ia menyatakan bahwa Semar harus
segera ditemukan. Upaya terbaik
adalah dengan membekali warga
dengan ilmu sebagai senjata serta
pengetahuan untuk membangun
hidup bersama. Tidak ada salahnya
mengundang cendekiawan dari
32

Gus Aan tiba di Amarta.
Pengalamannya menggetarkan hati
warga. Semangat untuk mengenal
yang berbeda diserap ke dalam
jiwa warga Amarta. Mengenal
yang berbeda adalah kunci hidup
bersama. Menghargai yang tidak
sama merupakan modal untuk
membangun kembali Amarta.
Mungkin Semar sedang menyamar.
Bersembunyi di balik wajah kaum
sunyi yang terjajah. Mungkin Semar
tidak hilang melainkan bersemayam
di hati kaum yang malang.
Matahari memudar, bintang
memendar. Tidak ada waktu untuk
bersandar sebab warga harus segera
menemukan Semar. Purnawan
Kristanto yang akrab disapa Mas
Pur melanjutkan wejangan Gus
Aan. Di zaman yang serba maju,
teknologi sangatlah membantu.
Dunia maya dan dunia nyata
berjalan dengan akrabnya. Semar
yang tersamar harus disiar. Tidak
cukup hanya dengan mencari, warga
perlu menyiarkan suara hati. Tidak
cukup hanya bermimpi, warga perlu
menularkan aksi. Harmoni bukan
untuk sendiri melainkan untuk
dibagi. Semar mungkin saja adalah
harmoni yang tersamar. Temukan
dan sebarkan agar kedamaian
mewarnai kehidupan. Nyata ataupun
maya, amatlah berguna keduanya.

Amarta menggelap.
Dinginnya menyesap.
Warga pun terlelap.
Esok mesti bersiap.
Semar yang lenyap,
harus disingkap.
Timur menjadi emas, warga Amarta
mulai bergegas. Mereka berkemas,
bersiap mencari Semar di luar
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batas. Seluruh warga meninggalkan
Amarta, melanjutkan pencarian
dengan tindakan nyata. Mereka yakin
bahwa Semar berada di tempat lain.
Mereka percaya bahwa Semar di luar
Amarta. Satu dusun menyambangi
satu lokasi. Dari pondok keagamaan
sampai tempat pendidikan, dari
rumah peribadahan sampai griya
pemulihan, dari pertapaan sampai
lembaga peradilan.
Matahari menyala di sisi kepala.
Warga kembali dengan tangan
hampa tetapi bahagia merona di
raut muka. Tidak ada Semar di sana,
yang ada hanyalah damai dan cinta.
Tidak ada Semar di sana, yang ada
hanyalah saling menerima dalam
setara. Tidak ada Semar di sana,
yang ada hanyalah saling menyapa
layaknya saudara. Itulah jejak Semar
yang dijumpai oleh mereka. Bukan
Semar dalam wujud manusia atau
dewa, melainkan sekadar jejaknya
yang menjadi sumber cinta.
Langit menghitam, bulan
mengawang. Api dinyalakan, warga
dikumpulkan. Dengan tenaga yang
tersisa, warga merayakan pesta.
Semua larut dalam gelak tawa,
seluruh warga mementaskan rasa
bahagia layaknya seniman kota.
Pengalaman perjumpaan di luar
Amarta adalah alasan kegembiraan
mereka. Jejak Semar telah mereka
sapa. Jejak Semar telah mereka
jumpa. Jejak Semar telah dibawa
kembali ke Amarta.
Pesta usai, persahabatan tersemai.
Yang berbeda kini menjadi saudara.
Warga Amarta mulai tersadar akan
indahnya Amarta sebelum porakporanda. Amarta benar-benar
layaknya surga, tanpa adanya rasa
curiga cukup dengan saling percaya
dan menerima segala beda. Bahagia
pun tersaur dalam bunga tidur.
Fajar menyita istirahat warga
Amarta. Di kejauhan tampak
Yudistira dan anak-anak Semar
tengah berbagi cerita. Sepertinya

Semar tak jauh dari Amarta. Warga
bergegas dikumpulkan, anak-anak
Semar sibuk mempersiapkan.
Yudistira menyerukan bahwa ilmu
dan pengalaman tidaklah cukup
untuk menemukan Semar. Doa
perlu dipanjatkan, puja-puji perlu
dilantunkan karena Amarta adalah
bagian semesta. Permohonan
kepada Yang Kuasa mungkin
akan didengarNya dan Semar
akan kembali ke Amarta. Yudistira
memimpin warga Amarta berjalan
dan berdoa. Mereka keluar dari
Amarta, berjalan menyusuri pasar,
terminal dan pemukiman. Doa terus
dipanjatkan sekalipun berbeda
iman. Sebagian lainnya terdengar
melantunkan nyanyian sekalipun
berbeda keyakinan.
Di sebuah tanah lapang, di
bawah beringin rindang, tampak
Semar memainkan kecapi sambil
berdendang. Yudistira mendahului
warga untuk menyapa. Dengan
segala hormat ia memohon agar
Semar kembali ke Amarta yang
dulu telah dibangunnya. Semar
menghentikan dendangnya dan
menyatakan bahwa Amarta tidak
lagi membutuhkan dirinya. Semar
yang sejati ada di dalam hati. Semar
yang sejati adalah warga Amarta itu
sendiri. Semar yang sesungguhnya
adalah Warga Amarta yang
memperjuangkan damai dan cinta.
Semar yang sesungguhnya adalah
warga Amarta yang menyambut
orang yang berbeda sebagai
saudara. Semar yang sesungguhnya
adalah warga Amarta yang
mengusap air mata orang yang tak
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dikenalnya. Semar yang sesungguhnya adalah warga
Amarta yang menjerit bersama alam yang terhimpit.

Peserta Adalah
Pemeran
Semar Mbangun Khayangan merupakan lakon kegiatan
Camp Pemuda Lintas Iman yang diselenggarakan
Komisi Pemuda GKI SW Jateng bekerja sama dengan
orang-orang muda di lingkup GKI Klasis Solo. Camp
ini dilaksanakan pada hari Jumat, 21 September 2018
sampai dengan hari Minggu, 23 September 2018. Camp
yang berlangsung selama tiga hari ini dikemas dalam
bentuk repertoar yang setiap babaknya saling kaitmengait sehingga terbangunlah suatu narasi imajinatif.
Sebagai sebuah narasi imajinatif, lokasi camp menjadi
syarat yang sangat menentukan bagi terselenggaranya
kegiatan ini. Griya Sejahtera, Ngablak, ditata sedemikian
rupa menjadi sebuah negeri bernama Amarta yang
mampu menampung dua ratus tiga puluh orang peserta.
Tenda-tenda didirikan dan dipetakan menjadi sepuluh
dusun. Setiap dusun diisi oleh dua puluh tiga orang
peserta dan dipimpin oleh seorang kepala dusun. Para
peserta berasal dari berbagai organisasi antara lain
pemuda GKI SW Jateng, pemuda GKI SW Jabar dan
Jatim, Gusdurian dari berbagai wilayah, Jaringan Muda
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Lintas Iman Klaten, pemuda GKJ, Pemuda GKI Papua,
serta Parisada Hindu Dharma Indonesia.
Di dalam camp ini, seluruh peserta terlibat sebagai
pemeran. Mereka berperan sebagai warga Amarta yang
bersama-sama berupaya menemukan Semar yang
diperankan oleh Imar. Keterlibatan peserta sebagai
pemeran membuat camp ini berjalan dengan dinamis.
Seluruh kegiatan berlangsung dengan santai tanpa
kehilangan arah dan makna dari setiap bagiannya.
Seluruh aktivitas warga Amarta dipandu oleh Yudistira
bersama anak-anak Semar yaitu Petruk, Gareng dan
Bagong yang diperankan oleh rekan-rekan dari Institut
Seni Indonesia Surakarta.
Tidak hanya peserta yang terlibat sebagai pemeran,
dua orang narasumber yaitu Purnawan Kristanto dan
Gus Aan juga dilibatkan sebagai pemeran. Mereka
berdua berperan sebagai cendekiawan dari negeri
seberang yang sengaja diundang oleh Yudistira untuk
membekali warga Amarta dalam upaya menemukan
kembali Semar sekaligus membangun kembali Amarta.
Gus Aan membekali warga Amarta dengan pengalaman
membangun hidup bersama di tengah perbedaan.
Purnawan Kristanto membekali warga Amarta dengan
keterampilan menulis melalui berbagai media sebagai
upaya untuk menyuarakan indahnya hidup bersama.
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Pengalaman
Perjumpaan Sebagai
Bekal Kehidupan
Berjumpa dengan yang berbeda merupakan kunci untuk
mengenal, menerima dan menghargai keberagaman yang
ada. Kebebasan beraktivitas di masing-masing dusun
membuat peserta menjadi semakin mengenal orangorang yang berbeda. Tidur di dalam tenda yang sama,
merancang pentas seni bersama, membuat blog video
bahkan bertukar cerita sembari menyeruput kopi dan
berbagi rokok di depan tenda.
Selain aktivitas di dalam negeri Amarta, peserta juga
menyambangi sepuluh tempat sebagai upaya mencari
Semar di luar negeri Amarta. Perkunjungan ke sepuluh
tempat menumbuhkan semangat untuk menemukan
makna keberadaan manusia di tengah perbedaan yang
ada. Sepuluh tempat yang menjadi lokasi perkunjungan
yaitu Pondok Pesantren Edi Mancoro, Sekolah Qaryah
Thayyibah, Kampoeng Percik, Griya Pemulihan Efata,
Vihara Magghadamma, Pura Adhya Dharma, Klenteng
Hok Tek Bio, Goa Maria Pereng, Pertapaan Gedono dan
Sekolah Tinggi Agama Buddha Syailendra.

Membahasakan
Misi Melalui
Kreasi Seni
Hidup bersama di tengah keberagaman dan
menyuarakannya secara kreatif melalui berbagai media
merupakan tujuan diselenggarakannya camp ini. Upaya
menghargai yang berbeda tidak hanya berkaitan dengan
kognisi melainkan juga afeksi. Inilah gagasan misi yang
diupayakan oleh Komisi Pemuda GKI SW Jateng bersama
orang-orang muda di lingkup GKI Klasis Solo, yaitu misi
yang menyentuh aspek kognisi dan afeksi di dalam wadah
Camp Pemuda Lintas Iman.
Mengenal yang berbeda memang dapat dilakukan di
sekolah ataupun di gereja tetapi pengenalan secara
mendalam hanya dapat dicapai melalui pengalaman
perjumpaan yang nyata. Untuk menjangkau aspek kognisi
dan afeksi maka kreasi seni dapat menjadi alternatif
untuk menaungi semua kebutuhan misi tersebut. Narasi
imajinatif diwujudnyatakan melalui seni pertunjukan. Nilainilai kemanusiaan yang mengawang didaratkan melalui
permainan peran. Indahnya keberagaman tidak lagi
berada dalam tataran gagasan melainkan mengejawantah
secara kreatif sesuai perkembangan zaman.
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Lombok,
23 Sept. 2018, 21.30 WITA

KRISTEN SONTOLOYO

TULISAN
LEPAS

AKHIRNYA
WAKTU ITUPUN
TIBA!
Setelah pesawat undur-undur
dari maskapai kucing air sempurna
menunaikan tugasnya dengan baik
dan sukses…yaitu delay (kali ini
lebih delay lebih cepat dibanding
pengalaman ke Lampung) maka
hari Minggu tanggal 23 September
2018 tepat jam 21.30 WITA waktu
setempat kami mendarat di Lombok.
Rekan pendeta bersama timnya
menyambut kami dan siap
mengawal perjalanan selama satu
minggu ini. Dalam perjalanan rekan
dari Lombok pun bercerita, betapa
sulitnya melayani di Lombok.
Isu Kristenisasi dan baptisan
terselubung menjadi monster yang
siap menerkam dan menghancurkan
usaha apapun yang dilakukan untuk
Kemanusiaan. Menariknya ada
pola lama yang terjadi, menurut
penuturan kawan kami di Lombok
ini, orang-orang pendatang
– yang bukan orang Lombok
asli, adalah orang-orang yang
paling bertanggungjawab dalam
membangkitkan issue Kristenisasi di
Lombok.
Akan tetapi tak dipungkiri ternyata
ada juga kelompok Kristen yang
konyol ! Entah bagaimana mereka
membaca dan menafsirkan Alkitab.
Sementara membagi sembako
mereka memercikan air ke kepala
penyintas. Sontaklah isu baptisan
sontoloyo itu segera berhembus
memanggil monster penghancur.

SEBUAH REFLEKSI HARIAN
P E L AYA N A N G E R A K A N
KEMANUSIAAN INDONESIA D E R A P K E M A N U S I AA N DA N
P E R DA M A I A N
LO M B O K ,
23 – 30 SEPTEMBER 2018

P D T. A D O N S Y U K M A N A
Pendeta GKI Basis Pelayanan
GKI Gatot Subroto, Purwokerto
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Didalam situasi yang tidak
menyenangkan itu, maka Lombok
membutuhkan bantuan untuk
menjaga agar peristiwa traumatic
yang berdarah itu tidak terjadi
lagi. Bantuan itu bukan sembako,
bantuan itu bukan paramedic, atau
para penghibur seperti saya yang
lebih suka di panggil tim trauma
healing. BANTUAN ITU BERNAMA
GP ANSOR yang diimport langsung
dari Jawa Timur. Merekalah yang
meredam tindakan percik-percik
yang gak jelas itu, menjadi hal
yang menyejukkan. Para anggota
GP ANSOR ini melawan dengan
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menyebarkan berita bahwa apa yang
dilakukan para dungu itu adalah
tindakan bagian dari trauma healing.
Betapa bangga dan terharu
sekaligus malu hati saya kepada
GP ANSOR. Kristen sontoloyo yang
berbuat, tapi GP ANSOR yang
harus bertanggungjawab. Bingung
saya kepada Kristen sontoloyo ini.
Betapa piciknya mereka memahami
baptisan. Di gereja kami (GKI)
tidak sembarangan orang dapat
menerima Baptisan, mereka yang
hatinya telah digerakkan oleh Roh
Kudus harus belajar dulu (katekisasi)
selama beberapa bulan. Lha ini ada
orang yang gak sadar, gak niat jadi
Kristen, hanya niatan untuk ngantri
sembako kok ngerti-ngerti dibaptis
jadi Kristen! Dasar Sontoloyo!

Hari ke-1
24 September 2018

MONSTER
YANG MATI SURI
DI DUSUN NIPAH
Dusun Nipah, Desa Melaka
Lombok
Di Dusun Nipah, Sekitar 500 an
KK telah kehilangan tempat tinggal.
Kini mereka tinggal di tenda-tenda
pengungsian. Bersyukur saat ini
para penyintas sudah banyak yang
menemani. Anak-anak muda yang
tergabung didalam IOTA dengan
sukacita dan sukarela mengajar
anak-anak dan bahkan menemani
mereka bermain bersama-sama
di tenda-tenda pengungsian. GKI
(Gerakan Kemanusiaan Indonesia)
melayani kesehatan untuk
masyarakat dan trauma healing
untuk anak-anak.

jam 10 pagi dari Purwokerto dan
tiba jam 10 malam di Lombok
dengan meninggalkan istri dan
anak. Senyum termahal diatas jagad
semesta ini: senyuman manis 60
orang para penyintas anak-anak.
Melihat mereka melongo menatap
panggung boneka, berteriak-teriak
dengan gembira, bernyanyi sambil
menghapal apa yang harus mereka
lakukan saat gempa.
Diakhir cerita mereka selalu
diingatkan untuk agar selalu
senantiasa tenang, senang dan sabar
menghadapi bencana ini. Adik-adik
para penyintas, Seandainya kalian
tau... Betapa bangga dan terharunya
hatiku ketika melihat panggung
boneka GKI Gatot Subroto dan
Klasis Purwokerto hadir di Lombok
walaupun tidak sempurna dan
harus cukup puas dengan apa yang
ada. Senyum manis para penyintas
anak-anak ini pun ditutup dengan
pemberian bingkisan snack yang
manis-manis.
Tim medis kami pun sangat
hebat! Meskipun Pada hari Senin
itu kami hanya mempunyai satu
dokter umum, satu dokter spesialis
kandungan, dan satu mantan
perawat. Namun demikian dari sore
sekitar jam 4 hingga jam 8 malam,
mereka mampu menangani 30 kasus
ibu hamil.

Ketika bercakap-cakap dengan
penduduk sekitar, bayangan maut
monster issue Kristenisasi itu pun
muncul. Akan tetapi menariknya
seorang tua bertutur bagaimana
ia melawan monster itu... Ia
menjelaskan kepada banyak orang
- sesama penyintas, begini: “yang
membantu kita memang berbeda
agamanya, tapi mereka saudara
kita. Kesusahan kita juga kesusahan
mereka, karena itu mereka mau
bantu kita. Mereka mau jadi saudara
kita”.
Maka mati surilah monster itu.

Hari ke-2
25 September 2018

ADA CINTA DI
SEBERANG
SAMUDERA
Gili Meno & Desa Stangi
Lombok
Gili Meno bersama dua
Gili lainnya : Gili Trawangan dan
Gili Air, adalah tiga pulau legendaris
yang tersohor. Berbeda dengan
Gili Trawangan yang terkenal
pemandangan di atas laut, Gili
Air dan Gili Meno tersohor karena
pemandangan di bawah lautnya.
Lantas apakah Tim GKI pergi ke Gili
Meno karena ingin snorkeling?

Dusun ini mempunyai persoalan
air bersih. Oleh karenanya yang
mereka butuhkan bukan hanya
sekedar berkontainer-kontainer air
kemasan atau mobil-mobil tangki
berisi air, melainkan mereka sangat
membutuhkan penyaring atau alat
!"#$%&'&%('%$)(*+'(,'-.(/0'"'-(+'!'1(
negeri, ada juga pemberian dari
teman-teman asal Norwegia.
Sore hari didusun ini saya
menemukan apa yang saya cari,
yaitu: senyuman sejuta dolar. Untuk
senyuman inilah saya rela berangkat
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Kami pergi ke Gili Meno, karena
setelah gempa tidak ada lagi
paramedis yang ada. Ketika tiba
disana, lokasi wisata yang tersohor
itu dalam keadaan porak poranda.
Banyak tempat leyeh-leyeh para
bule sudah hampir rata dengan
tanah. Puskesmas Pembantu
ditinggalkan begitu saja. Tempatnya
sangat kotor. Ada 60 orang dewasa
dan 90 anak-anak yang ada di pulau
itu membutuhkan pelayanan medis
dan penghiburan.
Mengetahui keberadaan kami,
penduduk sangat antusias. Mereka
rela antri dan menunggu untuk
diperiksa. Senyum sejuta dolar
anak-anak juga kembali merekah.
Para ibu hamil antri untuk diperiksa.
Ada hal yang unik ketika kita
melakukan pelayanan kesehatan.
Pada waktu menjelang akhir dari
pelayanan kesehatan kami,tiba-tiba
sepasang bule datang dan meminta
pertolongan. Bule perempuan yang
cantik itu terluka kakinya karena
menabrak karang. Dia khawathir
lukanya akan infeksi. Setelah mencari
paramedic dimana-mana, mereka
tidak menemukannya. Untung saja
mereka menemukan TIM GKI yang
sedang pelayanan disana. Setelah
lukanya dirawat dengan baik,maka
saya pun bertanya kepadanya:
“What’s Your Name?” dan ia pun
menjawab, ”Yohana”. Ah jadi ingat
cinta diseberang samudera sana.
Ada cerita menarik dari dr. Budi
(dokter dari Puskesmas Nipah yang
mendampingi kami ke Gili Meno dan
Stangi). Dokter yang ditempatkan
di Gili Meno Sebenarnya adalah
salah satu dokter yang terkenal
ketangguhannya. Bertahun-tahun
ia menetap di pulau terpencil ini.
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Meskipun tempatnya indah tapi
sebagai manusia normal tentu pasti
merasakan bosan. Namun ia tetap
bertahan, sampai terjadi gempa.
Sehari setelah gempa ia langsung
mengundurkan diri dan tak kembali
lagi.
Ternyata kesetiaan dan
ketangguhan pun akan luntur
apabila tidak disertai cinta!
Di pantai berpasir putih yang
terkenal dengan gugusan karang
yang indah, aku menemukan cinta!
Ada cinta diseberang samudera!

Hari ke-3
26 September 2018

MAKA
KEMANUSIAAN
KITA JUALAH YANG
MENYATUKAN KITA!
Desa Jurang Koak,
Desa Tandan Golok,
Desa Desan Reban.
Betapa terkejutnya kami, ketika di
hari ketiga, Tim Lokal ( Teman-teman
kami di Lombok yang berhubungan
langsung dengan masyarakat)
membawa kami ke sebuah masjid
yang cukup besar dan belum selesai
dibangun. Ibu A (namanya saya
samarkan) yang menjadi koordinator
lapangan hari itu, mengatakan
kepada kami bahwa nanti kegiatan
pengobatan dan trauma healing
anak-anak akan dilakukan didalam
Masjid. Jujur jantung saya langsung
berdebar keras, khawatir penolakan
itu muncul. Ibu A adalah salah
satu tokoh Kristen yang dikenal di
lingkungan itu. Jadi penyamaran

kami sebagai anggota Gereja Kristen
Indonesia yang kami samarkan
Gerakan Kemanusiaan Indonesia
pastilah terbongkar. Beberapa
penduduk kami lihat saling
bertanya, “dari mana mereka?”
dan ada juga yang menjawab,
“O… Temannya bu A”. dalam hati
aku berkata, “ah kalian pasti tahu
khan? Kalau kami teman bu A itu
berarti kami Kristen?”. Tapi diluar
dugaan! Masyarakat menyambut
dengan baik. Memperbolehkan kami
memakai tempat berdoa mereka
yang baru saja mereka pakai berdoa
untuk pemeriksaan dan trauma
healing.
Waktu makan siang pun tiba. Kami
beristirahat dan makan bersama.
Seperti biasa kami berkumpul
dan berdoa bersama. Disitulah
kami tidak bisa menyembunyikan
identitas kami. Sekalipun melalui
TOA masjid (yang dibelahan
dunia lain menjadi persoalan)
mengumumkan bahwa apa yang
kami lakukan adalah kegiatan
kemanusiaan maka saat makan
siang inilah mereka tahu siapa kami.
Ketika doa makan selesai, beberapa
orang dari masyarakat memberikan
jagung rebus, gorengan, kopi. Ah…
betapa terharunya hatiku. Apapun
perbedaan kita, maka kemanusiaan
jugalah yang menyatukan kita.
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Hari ini saya berpisah dengan tim.
Ibu A mengatakan bahwa diatas
bukit tidak jauh dari tempat kami,
ada lokasi yang belum terjangkau
dengan bantuan dari mana pun.
Pergilah kami ke desa Tandan Golok.
Lagi-lagi yang menjadi persoalan
adalah air minum. Maka logistic
yang kami bawa, yaitu: 20 karung
air mineral dan beberapa kardus
mie kering menjadi begitu berharga.
Mereka memohon agar saya dapat
1#-.0&'2'3'-( !"#$%&'&%('%$(0-"03(
warga.
Selanjutnya kami menuju Desa
Dasan Reban. Persoalan mereka pun
juga tidak terlalu berbeda. Air dan
terpal. Maka “berbelanja” lah kami
disana membeli sembako, terpal dan
tempat penampungan air. Menjelang
Maghrib seluruh tim berkumpul
dan menyerahkan bantuan ini.
Ada perasaan puas dan damai
menyelimuti hati kami. Puas karena
kami dapat dipakai menjadi saluran
berkat-Nya, damai karena kami
diterima dengan baik dan hangat.
Maka sisi kemanusiaan kita jualah
yang menyatukan segala perbedaan
kita.

Hari ke-4
27 September 2018

WISATA BENCANA
DI TITIK NOL
Wilayah Pringgabaya
dan Desa Sugian, Lombok Timur
Jadi ingat apa yang aku diskusikan
bersama istriku tercinta (@Yohana
Purwanti ) waktu aku mau berangkat
ke Lombok. Dia bertanya: “memang
kamu kesana mau apa? Disana
sudah banyak relawan”. Ternyata
benar apa kata istriku. Di Lombok
ada banyak sekali relawan. Ada
relawan yang jelas, ada juga relawan
siluman. Relawan siluman ini yang
menyebalkan. Mereka datang ke
lokasi bencana dengan atribut
relawan, tanya sana-tanya sini, potret
sana-potret sini, lalu menanyakan
kebutuhan bak pegawai restoran
yang bertanya: “mau makan apa?”
Lalu pergi menghilang seperti
siluman. Ini yang menyusahkan tim
relawan selanjutnya. Ketika kami
bertanya apa yang dibutuhkan
masyarakat jawaban nya jadi gak
jelas: “Pak bawa apa, kami mau apa
yang pak bawa, pak jangan hanya
tanya-tanya, kami sudah sering
ditanya.” Bahkan ada satu desa di
sekitar Pringgabaya yang entah
sudah berapa kali di “survey” banyak
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relawan namun sampai sebelum
kami datang bantuan yang diterima
oleh sekitar 500 an warga adalah
1 kardus mie instan, 1 kardus air
mineral dan 1 terpal. Maka ketika
kami menurunkan 10 terpal dan 40
selimut, mereka pun berkata: “maaf
pak, kami pikir pak sama dengan
relawan-relawan sebelumnya.”
Ada lagi cerita dari tenaga medis
local yang bekerjasama dengan
kami. Mereka pernah mendapat
kunjungan dari tim dokter-dokter
muda yang sebenarnya tidak siap
untuk melakukan pelayanan. “Sudah
pelayanan cuma setengah hari,
sore hari mereka foto-foto, pada
waktu pengobatan, nulis resep, eeeh
obatnya gak ada! Kita juga yang
cari obatnya, malah nyusahin!” tutur
mereka berkeluh kesah.
Ketika bencana terjadi, banyak
orang tergerak melakukan sesuatu
karena iba, karena merasa kasihan.
Akan tetapi mereka tidak berpikir
baik-baik, apakah yang akan
dilakukan sungguh menjadi berkat
ataukah malah menjadi laknat.
Satu contoh sederhana saja. Ketika
bencana terjadi, kita merasa kasihan
kepada para penyintas (orang sering
bilang korban padahal mereka
bukan korban melainkan penyintas
- orang-orang yang mampu
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mempertahankan keberadaannya),
maka kita ingin sekali membantu
mereka. Hal yang paling cepat kita
lakukan, tidak membutuhkan biaya
dan menjadi bantuan favorit adalah
memberikan pakaian pantas pakai.
Tentu bantuan macam ini sangat
dibutuhkan pada awal-awal masa
gempa atau yang disebut sebagai
masa tanggap darurat. Tetapi
setelah 1 bulan lebih bantuan berupa
pakaian pantas pakai tidak lagi
menjadi efektif dan berdaya guna. Di
posko kami, bantuan pakaian pantas
pakai berkardus-kardus banyaknya
dan tentu saja pakaian pantas pakai
yang berkardus-kardus banyaknya
itu tidak semuanya pantas pakai.
Akibatnya relawan-relawan lokal
harus memilah-milah mana yang
bisa digunakan dan mana yang tidak.
Mereka bekerja sampai lebih dari
jam 12 malam. Untuk menjadi berkat,
memang dibutuhkan belas kasihan
bukan hanya kasihan. Merasakan
penderitaan dan pergumulan para
penyintas dan bukan hanya insting
untuk memberi.
Keberadaan Tim GKI dilokasi
pusat gempa disambut dengan
sangat baik. Pelayanan kesehatan
dan penyaluran logistik sungguh
sangat diterima dan menjadi berkat.
Logistiknya pun tidak perlu yang
mewah-mewah. Hanya satu susu
kotak dan mainan yang masih bisa
dipakai untuk anak-anak pesisir
pantai,itu sudah sangat berkenan
dihati mereka.
Selamat menjadi berkat!
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Hari ke-5
28 September 2018

KERJAKAN SAJA
BAGIAN MU
Jalan Gora, Dusun Selagalas MARKAS di Mataram
Pukul 04.30 WITA
Entah karena terlalu lelah atau
sudah beradaptasi dengan baik,
tidurku malam ini rasanya lelap
sekali. Aku terjaga karena mimpiku
yang aneh. Aku bermimpi berada
di sebuah ruang kelas yang putih
bersih. Entah sedang mengikuti
kuliah atau sedang mengikuti
sebuah !"#$%&, aku gak tahu. Yang
pasti aku tidak kenal teman-teman
yang ada didalam kelas itu.
Orang yang berdiri didepan – aku
juga gak tau siapa dia, sepertinya
seorang dosen. Ia berkata kepada
kami yang ada di kelas. Kira-kira ia
berkata begini, “memangnya apa
yang kalian lakukan? Kalian pikir
kalian bisa melakukan semuanya?
Sudahlah! Kerjakan saja apa yang
sudah dipercayakan kepada kalian!
Kerjakan saja bagian mu!”
Aku terbangun dari mimpiku itu.
Aneh! Apa maksudnya? Apakah
alam bawah sadarku sudah mulai
terganggu melihat pemandangan
rumah runtuh dimana-mana
selama 4 hari belakangan ini? Atau
alam bawah sadarku merespon
!"#$%& semalam yang dengan alot
menentukan lokasi pelayanan hari
ini. Hari ke - 5 adalah hari terakhir

kami melayani di Lombok. Jadi
kami menginginkan di hari terakhir
pelayanan, kami sungguh-sungguh
berdaya guna pada keahlian
kami masing-masing. Aku sudah
membayangkan akan menghibur
anak dengan semua tenaga
dan upaya yang seluruhnya aku
kerahkan.
Pada sore hari diakhir pelayanan,
kami mendengar Palu dan Donggala
terkena bencana. Gempa dan
Tsunami menerjang mereka. Kami
semua lemas, tak berdaya. Lombok
belum pulih. Semua tenaga, dana
dan upaya sudah dicurahkan untuk
Lombok. Masih banyak anak-anak
membutuhkan tawa yang merekah
diwajah mereka. Masih banyak
masyarakat membutuhkan sekedar
terpal hanya untuk bernaung di
musim hujan yang mulai mendekat.
Shelter baru saja mau dikirim dan
dibangun di Lombok. Itu juga tidak
bisa memenuhi seluruh kebutuhan
mereka.
Pembicaraan teologis yang cukup
serius pun terjadi diantara kamii.
Sanggupkah jika kami diminta
untuk pergi melayani Palu dan
Donggala? Apakah bantuan dan
para relawan yang ada di Lombok
akan meninggalkan para penyintas
disini? Mengapa Tuhan mengijinkan
bencana bertubi-tubi terjadi?
Ditengah-tengah pertanyaan
yang tak terjawab, tiba-tiba aku
teringat kata-kata dosen dalam
mimpiku: “memangnya apa
yang kalian lakukan? Kalian pikir
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kalian bisa melakukan semuanya?
Sudahlah! Kerjakan saja apa yang
sudah dipercayakan kepada kalian!
Kerjakan saja bagian mu!”
Baiklah pak dosen!
Kami kerjakan bagian kami!
Sepertinya tandapagar dalam
tulisan kali ini akan bertambah
panjang
(mimpi yang aku alami bukan
sebuah rekaan, aku sungguh
bermimpi itu!)

Hari ke-5
28 September 2018

ARTI SEBUAH
PENGABDIAN
Gili Air dan Teluk Nare,
Lombok Utara
Nama lengkapnya saya tidak tahu.
Kami memanggilnya bu bidan Dayu.
Dia beragama Hindu. suaminya
seorang polisi. Ketika gempa besar
mengguncang rumahnya, Ia hanya
bertiga bersama dua orang anaknya.
Untuk menyelamatkan nyawanya
ia merayap keluar bersama anakanaknya. Suaminya sedang bertugas
mengevakuasi penduduk. Ketika
suaminya pulang, dengan putus
asa dan marah ia berkata kepada
suaminya, “selamatkan dulu
keluargamu, baru orang lain!” sang
suami tidak marah. Ia tersenyum
sambil berkata, “kalau pada saat
gempa itu terjadi ada orang
melahirkan, kamu pun memilih yang
sama to? Meninggalkan aku dan
anak-anak?” Bidan Dayu terdiam.
Ia tidak bisa menyanggah apa
yang dikatakan suaminya. Karena
memang itu yang akan ia lakukan.
Sepuluh tahun lebih bidan Dayu
melayani Gili Air. Setiap hari ia harus
menempuh jalur air yang selalu akan

membuat ia basah kuyup. Semua
Ia jalani dengan sukacita. Senyum
manisnya selalu mengembang ketika
ia melayani penduduk. Tidak ada
wajah lelah apalagi penyesalan.
“kalau bukan saya, siapa lagi yang
mau pak? Tak ada yang betah
dengan pekerjaan ini.” begitu
katanya ketika ia ku tanya kenapa
dia tidak minta untuk dipindah
tugaskan.
Hari ini ia memohon agar kami
kembali lagi ke Gili. Pada hari kedua
kami sudah melayani Gili Meno.
Rencananya waktu itu kami juga
mau mampir ke Gili Air tetapi karena
sudah sore dan ombak semakin
besar maka kami membatalkan.
Betapa senang sekali bidan Dayu,
ketika akhirnya kami memutuskan
untuk memenuhi keinginannya.
Ada lagi kisah seorang dokter
muda yang ganteng, yang berasal
dari Bandung. Sepertinya ia senang
sekali pergi melayani bersama kami.
Pada hari kedua ia ikut bersama
kami, sehari penuh. Ia seorang
Muslim yang taat. Namanya dr. Budi.
Kehadirannya dalam tim kami,
teramat sangat membantu kami.
Bayangkan! kami hanya memiliki
3 dokter. Itu pun yang satu
adalah spesialis kandungan. Kami
beruntung hari ini pun ia bersedia
membantu kami kembali, seharian
penuh.

kiamat sedang terjadi. Malam itu ia
memutuskan hendak mencari tiket
dan kembali ke Bandung. Namun
ia mengurungkan tekadnya. “saya
tahu malam ini pasti akan banyak
kasus emergency. Kalau saya pulang
ke Bandung terus siapa yang akan
menolong mereka,” begitu katanya.
Maka malam setelah gempa besar
terjadi ia kembali ke puskesmas.
Benar saja! Penduduk yang terkena
gempa berduyun-duyun datang ke
Puskesmas. 3 hari 2 malam dia tidak
istirahat. Sedikit sekali paramedis
yang tetap mau melayani ditengahtengah gempa. Bahkan ketika dr.
Budi bertugas, gempa susulan
masih terus melanda. “sebenarnya
sih jujur takut banget. Tapi ya mau
bagaimana lagi.” katanya seraya
tertawa.
Mungkin itu pula yang dialamai
oleh Anthonius Gunawan Agung.
Penjaga menara pengawas lalu
lintas penerbangan, yang bersedia
menukar nyawanya demi ratusan
penumpang di pesawat batik
air. Semua demi sebuah kata,
“PENGABDIAN”.
Maka berbahagialah kalian yang
sungguh menemukan tujuan
hidup dan memperjuangkan
dalam pengabdian hingga maut
menjemputnya.

Doaku menyertai kalian.
Ibu Pertiwi....
Kami tahu
Ibu sedang sedih
dan berduka
Kuatkanlah hatimu Ibu
Karena anak-anakmu disini
Siap menjagamu,
merawatmu,
mengasihimu
Dengan jiwa
dan raga kami

Gempa merupakan pengalaman
traumatik baginya. Bahkan sampai
sekarang, ketika ia pulang ke
rumahnya di Bandung, Ia memilih
tidur dekat jendela. Ia selalu berpikir
seandainya terjadi gempa ia
langsung lari keluar jendela.
Waktu gempa terjadi, ia langsung
melarikan diri ke bukit. Gempa
yang sangat besar dan cukup
lama membuat ia berpikir bahwa
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PROFIL KLASIS

Sejarah

GKI Klasis
Jakarta II
Gereja Hervormd dan
Gereja Gereformeerd
Gereja Hervormd yang mendapat
pengaruh ‘pencerahan’ (renaissance)
yang cukup kuat ini menumbuhkan
beberapa teolog yang menjadi
rasionalis, dimana ajaran-ajaran
Gereja yang tidak sesuai dengan akal
budi manusia ditolaknya (Lahirnya
Gereja-Gereja Di Lingkungan Sinode
Gereja-Gereja Kristen Indonesia
Jawa Tengah, 1978, Hal. 6). Ada
catatan yang melaporkan bahkan
Injil ditempatkan dibawah kritik
akal budi. Perkembangan teologia
dan catatannya yang amat kritis
itu tidak dapat diterima oleh
sebagian anggota gereja. Orangorang ini kemudian bergerak untuk
‘mengembalikan Injil Tuhan Yesus
Kristus ke kedudukannya yang
semula.’ Gereja yang dianggap sudah
payah, tidak lagi menampakkan
kuasa rohani didalam kehidupannya
serta tidak menunjukkan lagi
kesalehan, mendorong mereka
untuk melahirkan ‘gerakan pietisme’
(di Belanda dan Jerman). Mereka
menginginkan agar gereja kembali
kepada panggilannya semula
dengan hidup sederhana, gemar
menolong orang-orang yang sedang
menderita tanpa pamrih, rela
berkorban demi sesamanya yang
sedang mengalami kekurangan
agar dapat hidup layak. Gerakan
Pietisme ini juga memunculkan
kesadaran baru untuk memberitakan
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Injil ke daerah-daerah lain. Mereka
ini kemudian membentuk badanbadan pekabaran Injil dan pada
tahun 1886 memisahkan diri dari
Gereja Hervormd serta membentuk
Gereja sendiri dengan nama Gereja
Gereformeerd.
Gereja Hervormd dan Gereja
Gereformeerd ini kemudian samasama memberitakan Injil. Di antara
mereka juga ada yang sama-sama
memberitakan Injil di pulau Jawa.
Penginjil-penginjil dari sinodesinode itu ternyata juga membawa
“stelsel” mereka masing-masing.
Karena itu, kedua stelsel itu, yaitu
Hervormd dan Gereformeerd, hidup
di gereja-gereja di Jawa, termasuk
di GKI tempat kita: Hervormd di
Sinode GKI Jawa Barat, sedangkan
Gereformeerd di sebagian besar
jemaat-jemaat Sinode GKI Jawa
Tengah. Karena itu, pietisme lebih
besar pengaruhnya di jemaat-jemaat
GKI Jawa Tengah.

Gereja Kwitang Jakarta
- Tionghoa Kie Tok
kauw Hwee Jawa
Tengah - Klasis Yogya
Bermula dari Gereja Kwitang di
Batavia yang didirikan oleh Gereja
Gereformeerd di Jakarta pada
tahun 1877. Berbeda sejarahnya
dari GKI lain yang hampir semua

berasal dari Tionghoa Kie Tok
Kauw Hwee (THKTKH) maka Gereja
Kwitang dari awal berdirinya sudah
beranggotakan beberapa macam
suku bangsa, dan memakai bahasa
Melayu. Justru baru pada 21 Mei
1936 dengan alasan kesamaan asas
(hasil penginjilan zendeling Gereja
Gereformeerd) mereka bergabung
dengan THKTKH di Jateng Selatan
membentuk “Klasis Yogya”
(Benih Yang Tumbuh, 1973, S.H.
Widyapranawa, hal. 23). Klasis Yogya
ini sendiri pada mulanya terdiri dari
THKTKH Djokyakarta, KTKH Solo,
HKKTKH Magelang.

Gereja Kristen
Indonesia
Klasis Yogya ini, kemudian
bergabung dengan Gereja-gereja
Tionghoa dari Khu Hwee Jawa
Tengah Utara, membentuk synode
Gereja-gereja Tionghoa Djawa
Tengah, dan pada persidangan
pertamanya di HKKTKH Magelang
pada 7-8 Agustus 1945 menetapkan
bentuk pemerintahan presbiterial,
dan baru dalam sidangnya yang
ketiga di Solo pada 14-17 Nopember
1950, mengesahkan Peraturan
Synode Gereja-gereja Tionghoa.
Peraturan sinode ini banyak yang
diturunkan dari Stelsel Gereformeerd
Belanda. Pada sidang II, 29-31 Maret
1949 di gedung THKTKH Semarang
dilakukan pemecahan klasis, menjadi
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tiga, yaitu Klasis Yogya (Yogya,
Kutoarjo, Purworejo, Solo Jayengan,
Solo Sangkrah), Klasis Magelang
(Magelang, Purbalingga, Purwokerto,
Temanggung) dan Klasis Semarang
(Blora, Jakarta, Salatiga, Semarang).
Keseluruhan gereja berjumlah
13. Pada Sidangnya yang ke VI di
gedung KTKH Purwokerto, 17-20
September 1956, Sinode Gerejagereja Tionghoa menyetujui
pergantian namanya menjadi
“Geredja Kristen Indonesia” (Warisan
Seorang Ensiklopedi Berjalan, 2017,
Paulus Sardjono, hal 46).

Klasis Jakarta
Seperti disampaikan di atas
perkembangan jemaat di Jakarta
berasal dari GKI Kwitang. Sesuai
dengan induknya, jemaat-jemaat
GKI Jateng di Jakarta bercorak
multi-etnis. Bahasa yang digunakan
dalam ibadah sejak awal adalah
bahasa Melayu, atau kemudian
Bahasa Indonesia. Hal ini berbeda
dengan jemaat di Jawa Tengah.
Selain berbahasa Melayu atau
Indonesia, sebagian jemaat masih
memakai bahasa Mandarin sebagai
bahasa dalam ibadah mereka.
Namun, perkembangan zaman juga
mempengaruhi jemaat ini. Karena
etnisitas tidak lagi homogen, maka
penggunaan bahasa Mandarin
dilengkapi dengan penerjemahannya
ke dalam bahasa Indonesia.
Dalam pertumbuhan GKI Kwitang
43

di Jakarta pada era tahun 1950-an,
sebagian jemaatnya berdiam di kota
satelit Kebayoran yang mulai dibuka
saat itu untuk pemukiman. Dimulai
dengan persekutuan-persekutuan
rumah tangga di wilayah Kebayoran
ini, maka GKI Kwitang secara
resmi membentuk Pos Kebaktian
pada tahun 1956 dengan lokasi
peribadatan yang berpindah-pindah
di rumah jemaat, kemudian di
Sekolah PSKD Jl. Bulungan. Akhirnya
pada tanggal 25 Februari 1962, GKI
Kebayoran Baru diresmikan sebagai
jemaat dewasa yang berdiri sendiri,
dengan memakai gedung PSKD di
Jl. Panglima Polim Jakarta Selatan
hingga saat ini.
Jemaat di Jakarta yang telah telah
berkembang menjadi 2 jemaat
dewasa yang besar, yakni GKI
Kwitang (1929) dan GKI Kebayoran
Baru (1962) berdiri menjadi sebuah
Klasis tersendiri yakni Klasis Jakarta.
Melalui kedua jemaat dewasa
tersebut upaya perkembangan
jemaat di daerah selatan Jakarta
dirintis. Hasil perkembangan
jemaat dan antisipasi pertumbuhan
jumlah jemaat di masa mendatang
menjadi dasar pertimbangan untuk
membagi Klasis Jakarta menjadi 2
Klasis. Melalui Persidangan X Klasis
Jakarta, yang bersidang di Wisma
Kinasih Caringin pada tanggal 8-10
Mei 1995, maka ditetapkan bahwa
GKI Kwitang Jakarta dan GKI Taman
Cibunut Bandung menjadi Klasis
Jakarta I, sedangkan GKI Kebayoran
Baru Jakarta dan Pondok Indah
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Jakarta menjadi Klasis Jakarta II.
Secara otomatis maka keberadaan
Pos Jemaat yang menjadi asuhan
masing-masing gereja tersebut
akan terus bertumbuh dalam Klasis
masing-masing.
Pada awal pengembangannya
Klasis Jakarta I terdiri dari 8 Jemaat,
yakni:
1.

GKI Kwitang Jakarta, dewasa 11
Agustus 1929;
2. GKI Rawamangun Jakarta,
dewasa 12 Desember 1978;
3. GKI Menteng Jakarta, dewasa 5
Desember 1965;
4. GKI Kebon Bawang Jakarta,
dewasa 2 Desember 1987;
5. GKI Gembrong Jakarta, dewasa
24 Oktober 1982;
6. GKI Taman Cibunut Bandung,
dewasa 1 Februari 1916 oleh
Jemaat Induk Christelijke
Gereformeede Kerk de Batavia;
7. GKI Pasteur Bandung, dewasa 1
Desember 1987;
8. GKI Arcamanik Bandung,
dewasa 15 September 1989.
Sedangkan Klasis Jakarta II terdiri
dari 5 Jemaat, yakni:
1.
2.
3.
4.
5.

GKI Kebayoran Baru Jakarta,
dewasa 25 Februari 1962;
GKI Bintaro Jakarta, dewasa 29
Oktober 1981;
GKI Pondok Indah Jakarta,
dewasa 20 Juni 1984;
GKI Palsigunung, dewasa,
dewasa 17 Agustus 1979;
GKI Serpong, dewasa 2 Juni
1991.

Klasis Jakarta II
(Kajadu)
Tiga tahun setelah GKI Kebayoran
Baru diresmikan sebagai jemaat
dewasa pada tanggal 25 Februari
1962, tepatnya pada tanggal 25
Februari 1965, Bapak Pdt. Dr. J.H.
Wirakotan ditahbiskan sebagai
Pendeta Jemaat pertama di gereja
ini yang kemudian diikuti oleh
Pendeta lainnya sesuai dengan
kebutuhan jemaat.
Dalam pertumbuhannya, GKI
Kebayoran Baru telah menanam
benih yang bertumbuh menjadi
jemaat-jemaat dewasa yang
nantinya menjadi jemaat yang
tergabung dalam Klasis Jakarta II
sebagai berikut:
!

!

!

29 Oktober 1981 Peresmian
Pendewasaan Cabang Jemaat
GKI Kebayoran Baru di Bintaro
(diresmikan tahun 1978) yang
dimulai sebagai Pos Kebaktian
Minggu pada tahun 1974 menjadi
GKI Bintaro.
20 Juni 1984 Peresmian
Pendewasaan Cabang Jemaat
GKI Kebayoran Baru di
Kebayoran Selatan (diresmikan
tahun 1982) yang dimulai
sebagai Pos Kebaktian Minggu
pada tahun 1978 di Trogong
menjadi GKI Pondok Indah
(tadinya GKI Kebayoran Selatan).
2 Juni 1991 Pendewasaan GKI
Kebayoran Baru Bakal Jemaat
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!

!

!

Serpong (diresmikan tahun
1989) yang dimulai sebagai Pos
Kebaktian Minggu pada tahun
1978, menjadi GKI Puspitek
Serpong.
23 September 1995
Pendewasaan GKI Kebayoran
Baru Bakal Jemaat Pamulang
(diresmikan tahun 1993) yang
dimulai sebagai Pos Kebaktian
Minggu pada tahun 1989,
menjadi GKI Pamulang.
4 November 2000
Pendewasaan GKI Kebayoran
Baru Bakal Jemaat IIP Ampera
(diresmikan tahun 1994) yang
dimulai sebagai Pos kebaktian
IIP-Ampera pada sekitar tahun
1989, menjadi GKI Ampera.
21 Januari 2001 Pendewasaan
GKI Kebayoran Baru Bakal
Jemaat Merpati (diresmikan
tahun 1991) yang dimulai
sebagai pos kebaktian minggu
pada tahun 1988, menjadi GKI
Ciledug Raya.

Jemaat-jemaat yang didewasakan
itu pada akhirnya juga menanam
benih yang bertumbuh menjadi
jemaat-jemaat dewasa yang lain,
seperti :
4(

4(

GKI Pondok Indah
mengembangkan dan
mengantar menuju ke
kedewasaannya GKI Cinere pada
2 November 1995 dan GKI Sarua
Indah pada 23 Januari 2000.
GKI Bintaro mengembangkan
dan mengantar ke
kedewasaannya GKI Maleo pada
12 Mei 2001, GKI Bintaro Utama
pada 10 Oktober 2004, dan GKI
Graha Raya Tangerang pada 13
Juni 2014

Agak berbeda sejarahnya dengan
keduabelas anggota Klasis Jakarta
II yang lain adalah GKI Palsigunung
yang didewasakan pada tanggal 17
Agustus 1979. Jika jemaat-jemaat
dalam Klasis Jakarta II adalah hasil
pengembangan dan pendewasaan
oleh GKI Kebayoran Baru, GKI
Pondok Indah dan GKI Bintaro,
maka GKI Palsigunung adalah hasil
pengembangan dan pendewasaan
yang dilakukan oleh GKI Kwitang,
sebagai induk Klasis Jakarta I,
yang pada perjalannya memilih
bergabung dengan Klasis Jakarta II.

Badan Pengurus
Majelis Klasis Jakarta II
Pertama (1995-1997)
Ketua
Pdt. Rudianto Djajakartika
Wakil
Dk. Gatot Budi Sularso
Seketaris
Pdt. M.A. Christian
Wakil Sekretaris
Tt. Ajub Sutanto
Bendahara
Tt. Emile E. Pesiwarissa
Anggota
Tt. Bram J.J. Huka, Tt. Haposan
Pakpahan, Tt. Cornelius Dokubani, Tt.
Ny. Sri Mursid, Dk. Dicky Marpaung.

Perkembangan jemaat di Jakarta
adalah yang tercepat di GKI
SW Jateng. Tentunya ini semua
merupakan karya Roh Kudus. Pada
saat awal dikembangkan Klasis
Jakarta I yang terdiri dari 8 jemaat
dewasa kini telah tumbuh menjadi
14 jemaat dewasa, sedang Klasis
Jakarta II yang pada awalnya terdiri
dari 5 jemaat kini telah bertumbuh
menjadi 13 jemaat dewasa

Gereja Anggota Klasis
Jakarta II
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

GKI Kebayoran Baru Jakarta
GKI Bintaro Jakarta
GKI Cinere
GKI Pondok Indah Jakarta
GKI Palsigunung
GKI Serpong Tangerang
GKI Pamulang Ciputat
GKI Sarua Indah Tangerang
GKI Ampera Jakarta
GKI Ciledug Raya Jakarta
GKI Maleo Raya Tangerang
GKI BIntaro Utama Tangerang
GKI Graha Raya Tangerang

SEKRETARIAT BPMK GKI KLASIS JAKARTA II
GKI Pondok Indah
Jl. Sekolah Kencana IV
Kav. TN-7, Pondok Indah
Jakarta Selatan – 12310

S U M B E R
Makalah Pembinaan Penatua GKI Pondok Indah 2018, Sejarah Gereja Kristen
Indonesia (GKI) dan Sejarah Gki Sinode Wilayah Jawa Tengah, 2018, Pdt.
Em. Willy Darmawan.
Sejarah Singkat BPMK GKI Kasis Jakarta 2, http://www.bpmkgkikajadu.org/
sejarah/
Sejarah GKI Kebayoran Baru, https://pangpol151.wordpress.com/sejarah/
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Sejarah
Pada tahun 1984, pemukiman
Pondok Jurangmangu Indah
mulai dihuni oleh para penghuni
yang telah membeli rumah pada
pemukiman tersebut. Di samping
perumahan Pondok Jurangmangu
Indah, pada saat yang hampir
bersamaan di beberapa lokasi
yang berdekatan telah mulai dihuni
pula oleh pemukiman lain seperti
Jurangmangu Permai, Pondok Safari
Indah, Taman Mangu Indah, Palem
Bintaro, Karya Indah Village, Bintaro
Jaya Sektor IV, Vila Bintaro Indah,
dan Bintaro Regency.
Didorong oleh kerinduan untuk
mengembangkan persekutuan di
antara sesama pengikut Kristus,
maka pada bulan Juni tahun 1985
dibentuk suatu panitia untuk
mengorganisir pelaksanaan
kebaktian pada pemukiman
Pondok Jurangmangu Indah.
Pada tanggal 12 Oktober 1986,

GKI Bintaro meresmikan Pos
Kebaktian Jurangmangu yang
bertempat di Jl. Sejahtera Blok
A 35/6 dalam Kebaktian Minggu
yang dilayani oleh Pdt. Totok
Subiyanto. Dalam kebaktian tersebut
Badan Pekerja Pos yang pertama
dilantik. Mulai tanggal 17 Mei 1987,
kebaktian Minggu dipindahkan ke
Jl. Soka Blok B 19/1, mengingat
tempat sebelumnya tidak dapat
dipergunakan lagi. Semula,
perpindahan tempat kebaktian
ini dikhawatirkan akan semakin
menurunkan jumlah pengunjung
kebaktian, ternyata yang terjadi
adalah sebaliknya. Semenjak
kampus Sekolah Tinggi Akuntansi
Negara dan Program Diploma
Keuangan (sekolah kedinasan di
bawah Departemen Keuangan) di
Jurangmangu dibuka pada tahun
1987, maka banyak mahasiswa
STAN yang ikut ambil bagian dalam
persekutuan.
Dalam perjalanannya, yang
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menjadi ciri pelayanan Pos
Kebaktian Jurangmangu adalah
selain pembina iman jemaat, juga
membina iman para mahasiswa
STAN yang pada saatnya nanti
akan ditempatkan di seluruh
pelosok tanah air. Pertambahan
jumlah pengunjung kebaktian yang
meningkat memerlukan tempat yang
lebih luas, sehingga upaya untuk
pembelian rumah Jl. Soka B 19/No.1
dan renovasi untuk menyediakan
tempat yang lebih memadai bagi
kegiatan ibadah Minggu dilakukan.
Namun, kegiatan ibadah Minggu
yang melibatkan banyak orang
dengan kapasitas parkir terbatas
ternyata telah menimbulkan
keberatan dari lingkungan, sehingga
diputuskan kebaktian berpindah
sementara menggunakan gedung
kebaktian GPdI “Sejahtera” di
Jl. Merak Pondok Jurangmangu
Indah. Disebabkan kebaktian
GPdI dilaksanakan pada pagi hari,
maka mulai bulan Maret 1995
Kebaktian Umum Pos Jurangmangu
dilaksanakan sore hari pukul 17.00
WIB. Perubahan jam kebaktian ini
mengakibatkan turunnya jumlah
pengunjung kebaktian. Dengan
ketekunan pelayanan, maka
pengunjung kebaktian akhirnya
meningkat kembali dan bertumbuh
menjadi berkat.
Setelah melalui perjalanan yang
cukup panjang selama 9 tahun
(1986–1995), dan mengalami
pergantian pengurus sebanyak
4 kali, serta berpindah tempat
kebaktian sebanyak 2 kali, semakin
dirasakan kasih setia Tuhan,
yang senantiasa membimbing,
mengarahkan, menguatkan dan
menumbuhkan Pos Kebaktian
Jurangmangu. Dengan iman dan
pengharapan kepada Tuhan,

serta keyakinan yang teguh akan
pimpinan Tuhan, Majelis Jemaat
GKI Bintaro memutuskan untuk
mengembangkan Pos Jurangmangu
menjadi Bakal Jemaat Jurangmangu.
Mengacu pada Tata Gereja GKI
Jawa Tengah, maka pada bulan
Januari 1995 Majelis Jemaat GKI
Bintaro mengusulkan kepada Majelis
Klasis GKI Klasis Jakarta II untuk
meningkatkan status Pos Kebaktian
Jurangmangu menjadi Bakal Jemaat
Jurangmangu. Usulan Majelis Jemaat
GKI Bintaro kepada Majelis Klasis
GKI Klasis Jakarta II dituangkan
dalam Buku Kehidupan Jemaat yang
bertemakan “Bertumbuh Ke Arah
Kristus”, berdasarkan Efesus 4:15.
Usulan tersebut akhirnya dibahas
dan disetujui dalam Sidang ke X
Majelis Klasis GKI Klasis Jakarta II
pada tahun 1995. Peresmian Bakal
Jemaat Jurangmangu dilakukan
dalam Kebaktian pada hari Minggu
tanggal 22 Oktober 1995 pkl.
17.00 WIB, bertempat di GPdI
“Sejahtera” yang dilayani oleh Pdt.
Totok Subiyanto. Firman Tuhan
yang disampaikan dalam kebaktian
tersebut diambil dari I Korintus 3:5-9
dengan Nas ayat 6, bertema “Allah
Jua Yang Memberi Pertumbuhan”.
Sesudah 9 tahun menjadi Bakal
Jemaat, Majelis Jemaat GKI Bintaro
dalam Persidangan Majelis Jemaat
memutuskan untuk meningkatkan
status GKI Bintaro Bajem
Jurangmangu menjadi Jemaat
Dewasa melalui Pelembagaan
Jemaat. Maka dari itu, pada bulan
Februari 2004 Majelis Jemaat GKI
Bintaro mengajukan permohonan
tertulis kepada Badan Pekerja
Majelis Klasis GKI Klasis Jakarta II
untuk melembagakan GKI Bintaro
Bakal Jemaat Jurangmangu menjadi
Jemaat Dewasa.
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Pada tanggal 1 Maret 2004, BPMK
GKI Klasis Jakarta II melakukan
Perlawatan untuk meninjau keadaan
di tempat dan memberikan laporan
serta penilaian kepada Majelis Klasis.
Pada tanggal 8 Juni 2004 dalam
Persidangan Majelis Klasis GKI Klasis
Jakarta II berdasarkan rekomendasi
dari BPMK GKI Klasis Jakarta
II, Majelis Klasis mengabulkan
permohonan Majelis Jemaat GKI
Bintaro untuk melembagakan
GKI Bintaro Bajem Jurangmangu
menjadi GKI Bintaro Utama
Tangerang dalam suatu Kebaktian
Pelembagaan Jemaat, termasuk
peneguhan pejabat-pejabat
gerejawinya.
Pelembagaan Jemaat tersebut
berlangsung pada tanggal 10
Oktober 2004, dan hal tersebut
patut untuk disyukuri, di mana GKI
Bintaro Utama menjadi Jemaat ke-12
di lingkungan GKI Klasis Jakarta
II, Jemaat ke-86 di lingkungan
GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah,
dan menjadi Jemaat ke-208 di
lingkungan GKI. Berbagai pelayanan
di GKI Bintaro Utama dilakukan
berdasarkan visi misi dengan konsep
pembangunan jemaat, di mana
setiap warga jemaat menjawab
panggilan Tuhan untuk melayani
sesuai talenta yang telah diberikan
oleh Tuhan. Visi GKI Bintaro Utama
adalah “Menjadi Jemaat Yang
Bertekun, Bertumbuh, dan Menjadi
Berkat.”
Setelah menjadi jemaat dewasa,
GKI Bintaro Utama dilayani oleh
beberapa pendeta konsulen sebelum
memiliki pendeta jemaat sendiri.
Pendeta konsulen itu adalah:
(1) Pdt. M.A. Christian,
(2) Pdt. Marfan T. Nikijuluw, dan
(3) Pdt. Rudianto Djajakartika.
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Selain itu, Pdt. (Em.) Totok
Subianto turut membantu pelayanan
GKI Bintaro Utama.
Pada tahun 2012, menjelang usia 8
tahun, GKI Bintaro Utama memiliki
pendeta jemaat yang pertama.
Tepatnya, pada 14 Mei 2012, Pdt.
Sari Haswaraningtyas diteguhkan
menjadi pendeta GKI dengan basis
pelayanan di GKI Bintaro Utama.
Seiring dengan pertumbuhan dan
perkembang jemaat, saat ini GKI
Bintaro Utama memiliki calon
pendeta yang sedang memasuki
tahap orientasi dalam diri Sdr.
Yohannes Augustha Bambang
Sethiawan.
Pertumbuhan dan perkembangan
yang pesat terus terjadi pasca
pelembagaan menjadi jemaat
dewasa. Kehadiran pengunjung
ibadah pun meningkat, sehingga
pada bulan Januari 2012 jam
ibadah Minggu berubah dari dua
kali menjadi tiga kali jam ibadah.
Selain penambahan jam ibadah
Minggu, GKI Bintaro Utama juga
"#$%&'&%(!)#"*%(+'(%(!,-.&!+'(%!
menampung kehadiran pengunjung
ibadah, baik ibadah umum maupun
ibadah kategorial. Pada tahun
yang sama, tepatnya pada bulan
Oktober, diresmikan ruang ibadah
khusus untuk remaja. Peresmian ini
bersamaan dengan HUT ke-8 GKI
Bintaro Utama.
Perkembangan itu terus berlanjut.
Pada tahun 2013, ruang ibadah tidak
lagi menampung jumlah pengunjung
ibadah yang terus meningkat.
Maka dari itu, pada tahun tersebut
dilakukan penambahan ruang
semi permanen di sisi sayap kanan
dan kiri ruang ibadah. Dua tahun
berikutnya, tepat bersamaan dengan
HUT ke-10 GKI Bintaro Utama
diresmikanlah Balai Pengobatan
“Ebenhaezer”, yang terdiri dari
balai pengobatan umum dan gigi.
Selain itu, diresmikan pula ruang
kategorial untuk anak sekolah
minggu. Pendirian balai pengobatan
tersebut adalah bentuk pelayanan
GKI Bintaro Utama sebagai jemaat
Tuhan yang menjadi berkat untuk
masyarakat sekitar, sesuai frase visi
“menjadi berkat”.
Pertumbuhan dan perkembangan
GKI Bintaro Utama tidak berhenti
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sampai di situ saja. Pada tahun
2015, halaman parkir gereja
dipasang kanopi membrane untuk
mengantisipasi lonjakan pengunjung
ibadah. Selanjutnya di tahun 2016,
diresmikan perluasan balkon
bersamaan dengan HUT ke-12 GKI
Bintaro Utama. Perluasan balkon itu
dilakukan untuk menampung jumlah
kehadiran yang terus bertambah.
Bersamaan dengan perluasan
balkon tersebut, GKI Bintaro Utama
juga membangun ruang sound dan
multimedia (broadcasting room)
yang diberi nama Ruang Sinai.
Ruang Sinai diperuntukkan sebagai
ruang kontrol sound system dan juga
ruang live streaming untuk ibadah
Minggu.
Pada 10 Oktober 2018 ini, GKI
Bintaro Utama genap berusia 14
tahun. GKI Bintaro Utama terus
dan sedang memperbaiki serta
meningkatkan karya pelayanannya,
baik di ruang lingkup internal
maupun eksternal. Saat ini, GKI
Bintaro Utama sedang bergumul
untuk menambah kembali
jam ibadahnya menjadi empat
kali, seiring dengan kehadiran
pengunjung ibadah yang terus
meningkat.

Karakter Khas

GKI Bintaro Utama
Pertama, jumlah simpatisan lebih
besar dari pada jumlah anggota
jemaat dalam kebaktian hari Minggu
(Kebaktian Umum dan Kategorial).
Berdasarkan data kehadiran ibadah
dalam Kebaktian hari Minggu sampai
dengan bulan Juni 2018 rata-rata
sebesar 1.400 orang. Bersamaan
dengan jumlah mahasiswa baru
STAN per bulan Agustus 2018,
kehadiran pengunjung ibadah dalam
hari Minggu (umum dan kategorial),
bisa mencapai 1.900 orang. Jika
dibandingkan data terakhir (Agustus
2018) dibandingkan dengan data
PURJ 2017, maka jumlah simpatisan
42-57% lebih banyak daripada
jumlah anggota jemaat GKI Bintaro
Utama yang hadir dalam ibadah hari
Minggu.

antara lain:
1.

Adanya simpatisan tetap
yang belum/tidak berpindah
keanggotaan,
2. Letak gedung gereja yang
strategis di jalan besar Bintaro
Utama, dan
3. Bersebelahan dengan Kampus
STAN (Sekolah Tinggi Akutansi
Negara).
Kedua, kategori usia yang paling
dominan di GKI Bintaro Utama (baik
anggota jemaat maupun simpatisan)
ialah pemuda dan dewasa muda.
Mereka aktif dan terlibat dalam
kegiatan bergereja. Sebagian dari
mereka menjadi pengurus Badan
Pelayanan (komisi dan kepanitiaan)
di GKI Bintaro Utama.
Ketiga, ada orang-orang baru yang
terlibat di dalam kegiatan bergereja
dan dalam kemajelisan, badan
pelayanan, tim maupun kepanitiaan,
sehingga memudahkan regenerasi
kepemimpinan pelayanan. Selain
itu, kegiatan bergereja tidak melulu
didominasi oleh orang-orang lama
(itu-itu saja), tetapi selalu ada
wajah-wajah baru yang bersedia
aktif dan berpartisipasi dalam
kegiatan bergereja.
Keempat, ada beberapa komunitas
hobi yang aktif di GKI Bintaro Utama,
yang membuat orang-orang ikut
bergabung di dalamnya. Komunitas
hobi itu antara lain: komunitas
dekorasi dan merangkai bunga,
komunitas tenis meja, komunitas
pegiat hidroponik, dan Bintama
performing art.

Besarnya jumlah simpatisan di GKI
Bintaro Utama yang melebihi jumlah
anggota jemaat itu disebabkan
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Program
Pelayanan Khas
GKI Bintaro Utama
1. Persekutuan Wilayah
dengan pendekatan SCP
(Shared Christian Praxis)
yang memungkinkan jemaat
membagikan pengalaman
imannya dan merumuskan aksi
melalui tema-tema yang dibahas.
2. PA Umum Jemaat yang
dilakukan satu bulan sekali
dengan tema-tema kontemporer,
yang berkaitan dengan dogmadogma Kristen, isu pluralitas
agama, dan relasi antariman.
3. Kebaktian Umum ke-3 yang
adalah kebaktian apresiasi
pemuda yang menghargai
dunia anak muda. Para pemuda
dipercaya untuk terlibat di dalam
penatalayanan ibadah, baik
dari segi musik, nyanyian, dan
petugas-petugasnya.
4. Starbins: kegiatan kebersamaan
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dan berkumpul dengan
semangat menjadikan gereja
sebagai rumah kedua bagi kaum
muda melalui acara bernyanyi
dengan segala jenis/genre
musik, di luar lagu-lagu rohani.
Kegiatan ini juga menjadi sarana
mengundang bagi kaum muda
untuk terlibat dalam kegiatan
bergereja.
5. Bintama Performing Arts
dan Film Makers: komunitas
yang berbasis hobi dan minat
berkaitan seni peran dan
-.(#"%/0+1%,2!
6. Penggunaan Sistem Keuangan
PSAK 45: sistem keuangan
gereja yang dipakai saat ini
mengacu pada standar sistem
akuntansi di Indonesia bagi
$#"*%+%!(0(3)10,/!4(.1$%*%52!
Penggunaan sistem ini dimulai
beberapa tahun yang lalu
dengan mempersiapkan daftar
inventaris gereja dan nilai
dasarnya. Dengan menggunakan
sistem ini, gereja dapat mencatat

dan melaporkan keuangannya
secara transparan dengan dasar
pencatatan accrual basis.
7. Penyambutan Mahasiswa
STAN: penyambutan kepada
mahasiswa/i baru yang
diterima di STAN. Kegiatan
ini dilakukan setiap tahunnya
yang dikoordinir oleh komisi
pemuda. Selain menyambut,
kegiatan ini bertujuan untuk
memperkenalkan GKI Bintaro
Utama, mengenal mahasiswa
baru, dan mengundang mereka
untuk terlibat dalam kegiatan
bergereja.
8. Pengutusan Mahasiswa STAN:
pengutusan kepada mahasiswa/i
yang akan lulus dan hendak
ditempatkan ke berbagai daerah
di Indonesia. Pengutusan ini
dilakukan dalam ibadah apresiasi
pemuda (ibadah Minggu ke-3)
dengan prosesi pengutusan.
9. Aksi Sosial oleh setiap
kelompok usia: Aksi sosial ini
dilakukan pada momentum-
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JE N IS KE BAKTIAN

JUMLAH K E H ADIRAN

Kebaktian Umum #1, #2, dan #3

± 1.700 orang

6#*%&/.%(!7(%&!89!:!;

± 140 orang

Kebaktian Remaja

± 40 orang

Perkembangan
Pertumbuhan
GKI Bintaro Utama
dan Tantangannya
Zaman Now
momentum khusus dan
oleh komisi-komisi maupun
kepanitiaan dalam program
kerjanya masing-masing.
Kegiatan ini dilakukan sebagai
penjabaran dari frasa visi gereja
yaitu “Menjadi Berkat”. Aksi
sosial ini dilakukan dengan
beragam bentuk dan sasaran,
contohnya: komisi anak yang
melakukan aksi sosial ke Sekolah
Bisa (Sekolah yang dikhususkan
bagi orang-orang tidak mampu,
seperti anak-anak pemulung)
dengan memberikan buku
bacaan dan sembako, komisi
pemuda aksi sosial ke rumah
singgah penderita Kanker.
10. Donor Darah Rutin: Donor darah
dilakukan secara rutin, setiap
3 bulan sekali, bekerja sama
dengan PMI Tangerang Selatan.
Donor darah ini tidak hanya
diikuti dan diminati oleh anggota
jemaat dan simpatisan, tetapi
juga oleh warga masyarakat di
sekitar gereja.

Peningkatan pertumbuhan jemaat
dilihat dari jumlah kehadiran dalam
kebaktian minggu, yang sebelumnya
sekitar 1.400 orang, kini menjadi
sekitar 1.900 orang. Ada kenaikan
42-57% jumlah kehadiran pada
ibadah Minggu.
Data pertumbuhan dan
perkembangan GKI Bintaro Utama
memberikan tantangan yang terus
digumulkan, khususnya dalam
hal penyediaan tempat ibadah
yang nyaman. Saat ini, daya
tampung ruang ibadah umum
sekitar 650 orang, sementara
kehadiran pengunjung ibadah,
khususnya ibadah kedua dan ketiga
mencapai ± 700-an orang. Hal ini
menimbulkan ketidaknyamanan
dalam ibadah. Untuk itu, GKI Bintaro
Utama merencanakan adanya
pengubahan jam kebaktian agar
meratakan jumlah kehadiran jemaat
pada tiga kali ibadah. Pada 28
Oktober 2018, Kebaktian Umum
I menjadi pukul 07.00 WIB yang
semula dilaksanakan pada pukul
06.30 WIB. Kebaktian Umum II
dilaksanakan menjadi pukul 09.30
WIB, yang semula pada pukul
09.00 WIB. Kebaktian Umum III
tidak mengalami perubahan jam,
karena tujuan utamanya ialah
pemerataan kehadiran pengunjung
pada jam kebaktian umum pertama
dan kedua. Dengan berubahnya
jam kebaktian umum ini, maka
konsekuensi lainnya ialah jam
kebaktian kategorial anak dan
remaja ikut berubah, menyesuaikan
dengan Kebaktian Umum I dan II.
Selain pengubahan jam kebaktian,
GKI Bintaro Utama juga sedang
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(rata-rata per Agustus 2018)

menyiapkan halaman gereja yang
semula dipakai sebagai parkir
sepeda motor kini diperuntukkan
menjadi ruang ibadah. Konsekuensi
dari penggunaan halaman
gereja ini, GKI Bintaro Utama
harus menyiapkan lahan parkir
untuk sepeda motor yang tidak
mengganggu kenyamanan dan
ketertiban umum di sekitar gereja.
Jika pengubahan kebaktian ini tidak
lagi menampung kehadiran jemaat
dalam ibadah, maka dilakukan
penambahan jam kebaktian menjadi
empat kali.

Harapan
ke Depan
Dengan bertambahnya jumlah
anggota jemaat ini diharapkan
GKI Bintaro Utama tidak hanya
bertumbuh secara kuantitas,
tetapi juga memperkuat kualitas
persekutuan di dalamnya.
Penambahan dan peningkatan
kualitas persekutuan itu tampak dari:
1.

Semakin banyak anggota jemaat
dan simpatisan yang terlibat
dalam kegiatan bergereja;
2. Semakin bertumbuh menjadi
persekutuan yang saling
menopang dan saling
menggembalakan, dan;
3. Keberadaan GKI Bintaro Utama
semakin bisa menjadi berkat.
Di dalam konteks Indonesia yang
majemuk ini, GKI Bintaro Utama
juga terpanggil untuk terus terlibat
dalam misi Allah (Missio Dei). GKI
Bintaro Utama ikut serta dalam
memberitakan Injil Kerajaan Allah
dan menyatakan tanda-tanda-Nya
di segala dimensi kehidupan, yakni
kasih, kedamaian, kesejahteraan,
keadilan dan keutuhan ciptaan.
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AMPERA

GEREJA KRISTEN INDONESIA

P R O F I L J E M A AT

SE JA RAH
TE RPANGG IL
SEBAG AI
PE NAB UR

T E RPAN GGIL M E N JAD I P E N ABUR. Adalah seorang penabur
benih yang keluar untuk menabur benihnya. Demikianlah jemaat GKI
Ampera dipanggil Tuhan dalam pelayanannya membina para Praja
(Siswa) IPDN (Institut Pemerintahan Dalam Negeri) sejak berdirinya.
Jemaat GKI Ampera dipanggil khusus oleh Tuhan guna membentuk,
membina dan mendidik putera terbaik bangsa yang akan menjadi
Abdi Negara yang disebut sebagai Praja. Tahun 2018 ini, GKI Ampera
memasuki tahun ke-18 yaitu pada 4 November 2018.
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Berangkat dari kerinduan jemaat
adanya persekutuan wilayah di
kawasan kampus IIP (Institut Ilmu
Pemerintahan) di tahun 19871988, maka Majelis jemaat GKI
Kebayoran Baru mulai membentuk
Pos Kebaktian IIP Ampera. Pdt.
K.G. Hamakonda dipercayakan oleh
Majelis Jemaat GKI Kebayoran Baru
untuk menjadi motor penggerak
pelayanan di Pos IIP. Dari benih yang
kecil ternyata dapat bertumbuh
dengan baik. Tidak ada keinginan
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untuk mendirikan sebuah jemaat
awalnya, namun karena Tuhan yang
mempersiapkan dan membuka
jalan, maka terbentuklah Pos
IIP Ampera. Tuhan membuka
hati pimpinan Kampus dengan
memberikan ijin dan sarana ibadah
yaitu gedung persekutuan menjadi
tempat kebaktian Pos IIP Ampera.
Kebaktian pertama dilaksanakan
pada 5 November 1989. Berselang
enam bulan kemudian pada 1
April 1990 kebaktian meningkat
menjadi dua kali sebulan. Terhitung
sejak 4 November 1990 kebaktian
sudah dapat dilaksanakan setiap
minggunya. Perkembangan yang
luar biasa diatur oleh Tuhan
bersama dengan seluruh keragaman
pelayanan dan makin luas
melibatkan banyak anggota jemaat.

Di tahun 1992 mulai dilaksanakan
pelayanan kelompok katekisasi bagi
mereka yang menerima baptisan dan
pengakuan percaya/sidi. Pelayanan
perdana dilaksanakan pada tanggal
4 Oktober 1992 yang bertepatan
dengan pelayanan Hari Perjamuan
Kudus Sedunia dan Hari Pekabaran
Injil Indonesia. Perkembangan ini
meneguhkan iman dan mendorong
Majelis Jemaat GKI Kebayoran Baru
untuk meningkatkan statusnya
dari pos menjadi bakal jemaat
yang dilaksanakan pada tanggal
6 November 1994. Perubahan
terjadi bukan pada status semata
melainkan motor penggerak
pelayanan berganti dari Pdt. K.G.
Hamakonda yang memasuki masa
emeritus kepada Pdt. M.A. Christian
yang ditetapkan Majelis Jemaat
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GKI Kebayoran Baru mendampingi
pengurus Bajem IIP Ampera.
Keterlibatan pelayanan anggota
jemaat yang berkebaktian di Bajem
IIP semakin bertambah dalam.
Beberapa orang sepakat membentuk
Yayasan Wisesa Wicaksana untuk
membantu pelayanan Majelis Jemaat
GKI Kebayoran Baru. Bekerjasama
dengan Panitia Bajem IIP Ampera
maka Yayasan Wisesa Wicaksana
berhasil mewujudkan pengadaan
tanah untuk tempat kebaktian di
daerah Jagakarsa Jakarta Selatan.
Jemaat di Bajem IIP Ampera
aktif mewujudkan persekutuan
dan meningkatkan kesaksian dan
pelayanannya hingga dalam waktu
yang tidak terlalu lama dapat
menjadi jemaat dewasa pada 4
November 2000.
Sejak pendewasaan sebagai
jemaat dewasa, tantangan berkarya
bagi Tuhan dihadapi silih berganti.
Tantangan perdana adalah jumlah
anggota jemaat yang bersedia
bergabung hanya 75 orang saat
didewasakan, padahal diproyeksikan
ada 800 orang anggota jemaat
GKI Kebayoran Baru yang dapat
bergabung karena berdomisili di
sekitar wilayah tersebut. Tangan
Tuhan terus merenda jemaat GKI
Ampera dengan menambahkan
secara perlahan namun pasti jumlah
anggotanya. Bagian demi bagian
dari jemaat GKI Ampera semakin
dilengkapi. Tuhan memberkati
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jemaat-Nya dengan peningkatan
daya, dana dan kemandirian. Tepat
setahun setelah didewasakan
jemaat GKI Ampera telah berhasil
memiliki sebuah pastori di bilangan
Rancho Indah Tanjung Barat Jakarta
Selatan begitu juga renovasi gedung
persekutuan yang menjadi tempat
ibadah di kampus IIP. Kerinduan
memiliki pendeta diwujudkan
Tuhan dalam diri Pdt. Berghouser
Benget Tambunan yang mulai
diproses sejak Agustus 2002 dan
ditahbiskan menjadi pendeta pada 4
November 2004. Kehadiran pendeta
mendorong sejumlah pelayanan
yang lebih aktif lagi hingga
menambah jumlah anggota menjadi
200 orang dengan simpatisan
berkisar 150 hingga 200 orang di
tahun 2005.

ME NAB UR D I
TANAH YANG
BE RB E DA-B E DA
Persekutuan jemaat GKI Ampera
secara umum melayani warga
Kristiani yang berada di wilayahnya,
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yang terbagi baik yang berada
di dalam kampus IPDN (keluarga
dosen dan karyawan), maupun
yang berdomisili di seputar Jalan
Ampera Raya dan sekitarnya.
Pimpinan kampus IPDN hingga
saat ini memberikan akses masuk
bagi setiap orang luar yang mau
beribadah di GKI Ampera. Walaupun
tidak ada papan nama GKI Ampera
dipasang di depan kampus, namun
warga Kristiani di sekitarnya sudah
mengetahui adanya gereja di dalam
kampus tersebut. Pelayanan khusus
jemaat GKI Ampera utamanya
adalah melayani para mahasiswa
IPDN dan keluarganya. Perubahan
nama dan status sekolah tersebut,
sedikit banyak juga mempengaruhi
kategori, jumlah dan jenis pelayanan
yang dilakukan. Bila dahulu masih
bernama IIP Ampera; mahasiswa
yang kuliah membawa serta
keluarga mereka dari daerah, dan
semuanya turut terhisab dalam
dalam persekutuan kesaksian dan
pelayanan di GKI Ampera. Tetapi
saat berubah menjadi STPDN
(Sekolah Tinggi Pemerintahan
Dalam Negeri) dan akhirnya menjadi
IPDN (Institut Pemerintahan
Dalam Negeri), maka GKI Ampera

hanya melayani para mahasiswa
saja yang notabene para pemuda.
Tetapi syukur kepada Tuhan, bahwa
Kampus IPDN juga membuka
program studi pascasarjana, dan
juga khusus, yang mahasiswanya
adalah para PNS di daerah yang
sudah berkeluarga dan membawa
keluarga mereka untuk tinggal dan
bergabung dalam persekutuan di
GKI Ampera. Selain Praja IPDN, GKI
Ampera juga melayani para siswa/
teruna/teruni dari berbagai sekolah
kedinasan yang ada di sekitar
Ampera Cilandak antara lain: Siswa
Polwan (Polisi Wanita), teruna/teruni
Poltekim (Politeknik Imigrasi), dan
Sekolah Tinggi Perikanan. Mereka
datang berkunjung dalam Kebaktian
Minggu di GKI Ampera. Begitu
juga dari pegawai Kejaksaan yang
mengikuti Diklat di daerah Pasar
Minggu atau para karyawan BANK
BRI yang mengikuti diklat.
Pelayanan kepada mahasiswa
STPDN/IPDN dilakukan setiap
tahunnya dari angkatan demi
angkatan yang datang silih berganti
(sejak Angkatan XIII hingga saat
ini sudah angkatan XXVII). Para
Praja terlibat dalam berbagai
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pelayanan baik dalam persekutuan,
kesaksian dan pelayanan bersama
dengan jemaat. Jumlah mereka
rata-rata sebanyak 40 - 60 orang
setiap angkatan. GKI Ampera
selalu menerima 2 angkatan
setiap tahunnya dari praja IPDN
terbaik seluruh daerah di Indonesia
dengan jumlah mencapai 70 – 90
orang. Sudah lebih dari 1.000
orang Praja datang dan pergi
mengalami persekutuan bersama
dengan jemaat GKI Ampera, kini
mereka berada diberbagai penjuru
tanah Air. Tuhan memakai dan
mempercayakan mereka dididik,
dibina dan diperlengkapi dalam
iman, pengetahuan dan pengalaman
bersama dengan jemaat. Ikatan
batin selama pendidikan di kampus
Cilandak menjadikan setiap anakanak Tuhan ini menjadi Pekabar Injil
Tuhan di tempat mereka bertugas.
Sukacita kebersamaan selama
dengan jemaat, selalu membawa
mereka “Pulang” ke GKI Ampera
saat tugas atau berada di Jakarta.
Hadir dalam ibadah minggu dan
melepaskan kerinduan kasih yang
Tuhan telah ikatkan bersama dengan
jemaat ini.
Keterlibatan Praja mewarnai
dalam persekutuan, kesaksian dan
pelayanan nampak melalui kegiatan
ibadah yang wajib diikuti di GKI
Ampera sebelum menjalani pesiar
setiap hari minggunya. Mereka
mengambil bagian pelayanan
sebagai petugas kebaktian, sebagai
lector, songleader, multimedia,
guru sekolah minggu, kolektan
dan lain-lain. Sejumlah pembinaan,
pembekalan dan kebersamaan
dengan berbagai komisi terjalin
dengan baik, mulai dari Sekolah
Minggu (mengajar sebagai guru),
Remaja (pendamping remaja),
Pemuda (kebaktian bersama),
Dewasa (pelayanan Malam Puji
dan Doa) serta Usia Lanjut / lansia
(Perayaan HUT 17 Agustus bersama
lansia klasis), Tim Multimedia,
Kesaksian dan Pelayanan (Kegiatan
Bakti Sosial / Baksos dan pasar
murah), musik gereja (group music
pada ibadah ekspresif).

KE H ID UPAN DAN
PE LAYANAN
J EMAAT
GKI Ampera menjadi jemaat
“Indonesia Mini” dengan ragam suku
bangsa yang lengkap dari ujung
barat hingga ujung timur Indoensia.
Dengan jumlah anggota jemaat GKI
Ampera dewasa ini mencapai 250
orang (sidi : 195 orang dan baptis
: 58 orang) dan jumlah simpatisan
mencapai 150 orang. Kebaktian
Umum dilaksanakan sebanyak 2
kali yaitu pukul 08.00 WIB dan
10.00 WIB di Gedung Persekutuan
IPDN. Kebaktian Umum yang
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khusus dilaksanakan hanya 1 kali
dalam sebulan, yaitu Kebaktian
Ekspresif setiap pukul 10.00 WIB
di minggu ketiga setiap bulannya.
Kebaktian ini diselenggarakan untuk
memberi ruang bagi Praja IPDN
dan jemaat dalam mengekspresikan
diri mereka dalam ibadah. Dengan
mempergunakan full band, Kebaktian
Ekspresif selalu dilayani secara
bergantian oleh remaja, pemuda
dan praja IPDN. Kebaktian ini
berhasil menghadirkan wajahwajah baru di tengah persekutuan
GKI Ampera. GKI Ampera juga
menyelenggarakan Kebaktian Anak
Sekolah Minggu pada pukul 08.00
WIB. Pada Kebaktian Anak setiap
minggunya, anak-anak Sekolah
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dalam bentuk kegiatan Sarasehan
setiap 3 bulan sekali. Dari tahun ke
tahun Lansia GKI Ampera sering
mengadakan kebaktian bersama
dengan Komisi Lansia dari GKI
lainnya, antara lain dengan GKI
Taman Cibunut, GKI Muara Karang,
GKI Bintaro Utama, GKI Diponegoro
Magelang dan GKI Cinere. Kegiatan
setiap minggunya adalah latihan
Paduan Suara Efrata (kecuali bila
ada PA Lansia). Lansia GKI Ampera
juga terlibat dalam perayaan HUT
Kemerdekaan RI Klasis Jakarta II
yang diadakan setiap tahunnya
dengan membawakan lagu-lagu
perjuangan atau daerah.

Minggu pertama-tama bersama
dengan orangtuanya bergabung
dalam Kebaktian Umum. Kemudian,
sebelum Liturgi Pelayanan Firman,
anak-anak Sekolah Minggu diminta
maju ke depan altar untuk didoakan
oleh Pendeta dan dihantar oleh Guru
Sekolah Minggu masuk ke ruangruang Sekolah Minggu. Metode
ini memberi suasana persekutuan
yang hangat, sebab orangtua tetap
bertanggung jawab mengajarkan
bagaimana ibadah yang baik
kepada anak-anak mereka. Mereka
sendiri juga sangat antusias maju
ke depan untuk didoakan. Jumlah
anak Sekolah Minggu mencapai
35 sampai dengan 45 orang anak
setiap minggunya. Bila Kebaktian
Natal atau Kebaktian Paskah, maka
jumlah anak-anak bisa mencapai 80
sampai dengan 100 orang. Sayang
sekali pelayanan kepada Anak
Sekolah Minggu masih terkendala
dengan sarana ruangan yang kurang
memadai, sehingga Majelis Jemaat
GKI Ampera tengah melakukan
renovasi perluasan tempat ibadah,
khususnya untuk ruang Sekolah
Minggu, Ruang Remaja, Ruang
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Pemuda dan Praja.
Penyelenggaraan Kebaktian Remaja
dilaksanakan juga pada pukul 08.00
WIB dengan jumlah remaja yang
berbeda jumlahnya setiap tahun. Bila
tahun 2017 jumlah remaja mencapai
35 orang remaja, maka pada tahun
2018 ini jumlah remaja mencapai
15 orang anak. Kriteria anak remaja
yaitu mereka yang duduk di kelas 1
SMP hingga sedang mengikuti kelas
katekisasi/sidi (Kelas 2 atau 3 SMU).
Selepas sidi, mereka masuk kategori
Pemuda. Kebaktian Pemuda tidak
diselenggarakan, karena pemuda
masih berkonsolidasi. Komisi Dewasa
bergiat dalam Pemahaman Alkitab,
yaitu yang dilaksanakan pada hari
Selasa (minggu ketiga), maupun PA
Wilayah setiap bulannya. Kegiatan
diselingi dengan pembinaan Pasutri
maupun Parenting bagi keluargakeluarga muda. Kegiatan yang
paling semangat adalah Komisi
Usia Lanjut, berbagai kegiatan
rutin dan tahunan dilakukan secara
konsisten dan tidak pernah kendor.
Setiap bulannya Komisi Usia Lanjut
mengadakan Pemahaman Alkitab.
Kegiatan ini dikombinasikan juga

Selain kategorial, GKI Ampera
memiliki sejumlah komisi dengan
kegiatan yang beragam. Di bawah
Mabid Persib (Persekutuan dan
Ibadah) terdapat Komisi Musik
Gerejawi dengan kegiatan antara
lain, mempersiapkan lagu-lagu
dalam Kebaktian Minggu, mengatur
para songleader dan pemusik serta
mengkoordinasikan pelayanan
Paduan Suara tamu dan Paduan
suara GKI Ampera yang melayani
keluar bersama pendeta. Ada komisi
Kespel (kesaksian pelayanan)
yang melakukan perlawatan rutin
bersama pendeta setiap hari
selasa, atau perlawatan orang sakit
(siap sedia). Komisi Kespel juga
melaksanakan Bazar Murah bagi
warga sekitar Gereja, dan pelayanan
kesehatan bagi jemaat dan warga
gereja setiap hari minggunya.
Terdapat juga Komisi Orangtua Asuh
yang mencari dan menyalurkan
beasiswa pendidikan bagi anakanak jemaat atau simpatisan.
Selain Komisi dalam Mabid Persib
terdapat beberapa Tim kerja antara
lain: Tim Perjamuan Kudus yang
bertugas mempersiapkan segala
sarana perjamuan kudus, mengatur,
menghitung dan mempersiapkan
perjamuan kudus (potong roti
dan tuangkan anggur). Ada tim
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Ibadah yang mempersiapkan segala
sarana untuk mendukung kegiatan
peribadahan (spanduk, poster, taplak
meja altar, bunga dan dekorasi).
Ada Tim multimedia yang terdiri
dari anak-anak muda yang bertugas
mempersiapkan tayangan gambar
dan video bagi penyelenggaraan
ibadah dan kegiatan.

PE KER JAAN
RUM AH J E MAAT
PE NAB UR
Di tengah banyaknya tanggung
jawab pelayanan dan di dalam
segala keterbatasan dan
kekurangannya, jemaat GKI
Ampera terus berupaya berjalan
bersama Tuhan, termasuk berupaya
memfasilitas kebutuhan pelayanan
melalui pekerjaan renovasi dan
pembangunan. Pada saat ini
renovasi perluasan gedung ibadah
di lingkungan kampus tengah
dilakukan, agar tersedia ruang yang
memadai bagi Komisi Anak, Komisi
Remaja, Komisi Pemuda dan Praja
IPDN yang aktif dalam kegiatan
setiap minggunya. Pekerjaan
rumah Majelis Jemaat GKI Ampera
terbesar adalah mewujudkan
penggunaan kembali Gedung Gereja
GKI Ampera yang terletak di Jalan
Durian Jagakarsa (± 10 km) dari
kampus IPDN. Gedung Gereja GKI
Ampera pernah di bangun pada
tahun 2006/2007 di atas tanah
yang sudah dimiliki sejak tahun
1994. Pembangunan dilakukan
karena situasi lingkungan kampus
IPDN Cilandak yang kala itu akan
dilakukan tukar guling dengan
pihak lain. Pembangunan gedung
gereja ini merupakan hal yang
strategis dan penting, mengingat
di wilayah Kecamatan Jagakarsa
belum terdapat 1 gereja pun. Jumlah

penduduk di wilayah tersebut mencapai lebih dari 15.000
orang. dan sekitar 700 orang adalah Kristiani. Inilah yang
mendorong jemaat untuk semangat membangun gereja,
tanpa melepas tanggung jawab pelayanan di kampus
IPDN. Majelis jemaat melalui panitia pembangunan
berhasil menyelesaikan pembangunan gedung gereja
ini, bahkan telah sempat dipergunakan selama 3 tahun
lamanya (2007 sampai dengan 2011). Tetapi sayang,
karena pergumulan akan perijinan dari warga maka
gedung gereja tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai
tempat ibadah. Ini merupakan salah satu pergumulan
jemaat GKI Ampera.
Dengan iman percaya kepada Tuhan, sebuah Panitia
Perijinan dan Renovasi telah dibentuk untuk mencoba
kembali bersosialisasi dan mengurus perijinan dari
warga dan pemerintah. Seluruh jemaat tengah
mempersiapkan diri mendukung Panitia dalam mencapai
perijinan Gedung Gereja, dengan mengumpulkan tanda
tangan dukungan baik di lingkungan jemaat maupun
masyarakat sekitarnya. Bilamana perijinan dapat berhasil
dilaksanakan, maka barulah secara bertahap renovasi atas
gedung gereja di jalan Durian Jagakarsa akan dilakukan.
Jemaat GKI Ampera selalu percaya akan Tuhan yang
selalu menyediakan segala kebutuhan umat-Nya yang
percaya dan setia kepada Tuhan.
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P R O F I L J E M A AT

G ER EJ A K R I ST EN I N DON ESI A

C I L E D U G R AYA
Di Jalan Merpati, wilayah Pesanggrahan, Jakarta Selatan,
bertumbuhlah sebuah komunitas umat Allah yang merupakan
bagian dari wilayah VIII GKI Kebayoran Baru

Pertumbuhannya diawali dengan
kegiatan Pendalaman Alkitab di
tahun 1981. Kelompok ini semakin
bertumbuh dan semakin kokoh
dalam bersekutu. Hingga kemudian
dibentuklah Kelompok Kerja
Wilayah II A dan VIII di tahun 1982.
Kegiatannya bertambah, kelompok
ini pun mulai melaksanakan
Kebaktian Minggu sebulan sekali.
Berkat kasih dan penyertaan
Tuhan, komunitas kecil umat Allah
yang masih bergabung dengan
GKI Kebayoran Baru ini semakin
aktif dan dinamis. Atas karuniaNya semata, 12 Juni 1988, mereka
berkembang menjadi Pos Jemaat.
Terbentuklah Badan Pekerja Pos
Merpati. Penyertaan Allah terus
berlanjut. Allah memberikan
pertumbuhan bagi GKI Kebayoran
Baru Pos Jemaat Merpati untuk
menjadi GKI Kebayoran Baru Bakal
Jemaat Merpati, pada tanggal
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25 Agustus 1991. Sepuluh tahun
kemudian, karena anugerah-Nya,
GKI Kebayoran Baru Bakal Jemaat
Merpati, didewasakan dengan nama
GKI CILEDUG RAYA (selanjutnya
disingkat GKI Cira), pada tanggal 21
Januari 2001.
Selama menjadi jemaat dewasa,
GKI Ciledug Raya harus berulang
kali menjalani perpindahan
tempat peribadahan. Setelah
harus meningggalkan tempat
kebaktian di Jalan Merpati, umat
beribadah dengan menumpang di
gedung gereja Huria Kristen Batak
Protestan (HKBP) Petukangan.
Karena kebaktian HKBP berlangsung
mulai pagi hingga siang dan juga
sore hari, maka GKI Cira memulai
peribadatannya pada jam 15.00
WIB. Dari Gereja HKBP, kebaktian
kemudian harus pindah dan
diadakan di kompleks Sekolah
Staf dan Komando Angkatan Laut

(SESKOAL), Cipulir, Jakarta Selatan.
Di komplek Seskoal pun, lokasi
kebaktian umat berpindah-pindah
juga, di kelas, garasi, gedung
pertemuan Arthur Solang, dan
akhirnya sampai akhir tahun 2005,
umat beribadah dengan menyewa
Aula Yos Sudarso.
Berbekal rekomendasi Departemen
Agama, mulai Februari 2005,
umat berusaha menggunakan
Gedung Serbaguna Damai (GSD)
Larangan Utara Tangerang, gedung
milik sendiri untuk beribadah,
sebulan sekali. Di bulan Juni 2005,
peribadatan di GSD menjadi dua
kali dalam sebulan, dan akhirnya
bulan pada bulan Juli 2005
kebaktian di GSD dilakukan, setiap
minggu. Keceriaan menggunakan
tempat sendiri untuk beribadah
ternyata tidak berlangsung lama.
Awal Agustus 2005 mulai terdengar
penolakan peribadahan di GSD oleh
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warga sekitar. Puncaknya tanggal 28 Agustus 2005, pada
saat sedang dilaksanakan peribadahan, massa berkumpul
untuk menghentikan peribadahan dan melarang ibadah
di hari Minggu berikutnya. Tanggal 4 September 2005,
umat melaksanakan ibadah terakhir di bawah tenda biru
di halaman GSD. Umat terusir dari tempatnya sendiri dan
pengembaraan harus terulang lagi.
Mulai Minggu, 11 September 2005, umat GKI Cira
kembali mengembara. GKI Bintaro kemudian menawarkan
penggunaan gereja mereka untuk kebaktian jemaat
GKI Cira yang berlangsung selama 10 tahun sampai
tahun 2015. Jemaat GKI Ciledug Raya terus melakukan
1#<#&-.!=%(!)#1#('(+%(!%/%-!-#"'%!>%$!?%(+!/#1@%=.!
=%(!)#(?#1/%%(!7$$%>!?%(+!/.%=%!>#(/.2!!A"%/!!*#1#<#&-.!
tentang pengutusan dan tugas jemaat Kristus di
/#(+%>!='(.%!=%(!"%-?%1%&%/!-#&./%1(?%2!!B#<#&-.!
tersebut mengantarkan pada penemuan jati diri yang
kemudian dituangkan dalam Visi GKI Ciledug Raya yaitu:
“Persekutuan Yang Menjadi Berkat Bagi Lingkungannya”.
Umat terpanggil untuk menjadi sahabat bagi sesama
yaitu umat sendiri di dalam persekutuan maupun
lingkungan di mana ia berada. Hal ini juga berarti menjadi
sahabat bagi mereka yang menolak keberadaan dan
kehadiran jemaat GKI Cira.
Setelah berhasil mengatasi kepahitan akibat terusir
dari GSD, bersama dengan Pdt. Bonnie Andreas, umat
bertekad untuk menjadi sahabat Kristus dan menjadi
sahabat bagi sesama. GKI Ciledug Raya bersehati dan
berjuang untuk menjadi berkat bagi lingkungannya.
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Berbagai prakarsa dan kegiatan
ditujukan untuk membangun
persahabatan, membangun
komunitas, baik gereja maupun
masyarakat. Pdt. Bonnie serta
Panitia Pembangunan Rumah
Ibadah (PPRI) beserta seluruh
majelis dan umat sangat berperan
dalam membangun relasi dan
komunikasi dengan lingkungan
sekitar. Hubungan dan komunikasi
tersebut dijalin melalui berbagai
aktivitas seperti Charity Shop, Pasar
Murah Ramadhan, saling silaturahmi,
olah raga, maupun melalui kegiatan
sosial lain yang dilakukan bersama.
Seluruh sumber daya diarahkan
untuk menjadi gereja yang
memberkati meski masih muncul
penolakan secara sporadis. Segala
upaya di atas kemudian dikonkritkan
dalam perumusan visi tertulis pada
tahun 2012. Visi GKI Ciledug Raya
kemudian dirumuskan menjadi
“Persekutuan Yang Menjadi Berkat
Bagi Lingkungan Sekitarnya”.
Perlahan, hubungan dan
komunikasi yang baik dengan
warga masyarakat mulai terbangun.
Hubungan baik dengan masyarakat
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ditumbuhkan pada tiga tingkatan,
yaitu dengan masyarakat, tokoh
agama – tokoh masyarakat, dan
dengan perangkat pemerintah. Atas
saran dari perwakilan masyarakat,
umat mulai dapat menggunakan lagi
Gedung Serbaguna Damai untuk
peribadahan. Secara bertahap
umat mulai beribadah kembali di
gedung itu. Tanggal 1 Mei 2010,
Pemuda Remaja memulai langkah
kecil peribadahan di GSD sebulan
sekali, di Minggu pertama, sore
hari. Dua tahun sesudah itu, pada
tanggal 4 November 2012, Kebaktian
Umum, Kebaktian Remaja, dan
Kebaktian Anak dilaksanakan di
GSD lagi tetapi hanya pada Minggu
Pertama pukul 17.00 WIB. Dua
tahun kemudian, 17 Agustus 2014,
umat berkebaktian Minggu Pertama
dan Ketiga di gedung itu sore hari.
Setahun kemudian pada tanggal
6 September 2015, umat GKI Cira
mulai beribadah setiap hari Minggu
sore dan memulai perjalanan
penuh berkomunitas di Larangan
Utara. Penerimaan masyarakat
atas kehadiran jemaat GKI Cira
yang semakin membaik, meski

belum didasarkan pada aspek legal,
menunjukkan bahwa visi tersebut
adalah tepat. Dengan demikian
meski telah menetap di “rumah
sendiri”, semangat untuk terus
menjadi sahabat yang memberkati
terus dipelihara. Sumber daya dan
sumber dana terus diarahkan untuk
memenuhi panggilan Kristus.
Hubungan yang semakin membaik
dengan masyarakat sekitar
memungkinkan kebaktian Minggu
Pertama dan Ketiga dilaksanakan
pada pagi hari jam 10.00 WIB
(bergantian dengan minggu
lainnya pada pukul 17.00 WIB)
mulai tanggal 4 September 2016,
dan kemudian seluruh Kebaktian
Minggu berpindah dari sore ke pagi
hari dimulai tanggal 18 Desember
2016. Ibadah Minggu GKI Ciledug
Raya pun mulai dilaksanakan pukul
10.00 WIB. Kebaktian Umum dan
Kebaktian Anak dilaksanakan setiap
Minggu pukul 10.00 WIB. Sementara
Kebaktian Remaja diadakan setiap
Minggu ke II-IV pada pukul 10.00
WIB.
Pelaksanaan ibadah yang secara
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rutin dilakukan di hari Minggu pagi, menarik perhatian
para simpatisan maupun masyarakat Kristen yang tinggal
di wilayah Ciledug. Perlahan, pengunjung kebaktian
bertambah. Mereka bukan saja kaum dewasa, tetapi juga
anak-anak dan remaja. Meskipun belum banyak, beberapa
keluarga menyatakan bergabung dengan GKI Cira.
Berdasarkan data Buku Kehidupan Jemaat GKI Ciledug
Raya 2017-2018, hingga saat ini GKI Ciledug Raya memiliki
total anggota jemaat sebanyak 329 orang dengan
perincian anggota sidi laki-laki berjumlah 123 orang,
anggota sidi perempuan berjumlah 145 orang, anggota
baptisan laki-laki berjumlah 39 orang, dan anggota
baptisan perempuan berjumlah 22 orang. Hal ini belum
ditambah data simpatisan yang berjumlah kurang lebih 91
orang.
Perkembangan jemaat ternyata melahirkan tantangan
baru. Ruang Ibadah Umum terasa penuh, apalagi di
hari-hari besar gerejawi. Ruang Sekolah Minggu dan
Remaja pun terasa sesak. Anak Sekolah Minggu yang
berjumlah kurang lebih 50 anak (belum termasuk orang
tua atau pengasuh), berjejalan di ruang sempit berukuran
7 x 7 meter yang tersekat menjadi tiga kelas kecil-kecil.
Remaja yang berjumlah 25-30 orang beribadah di Ruang
Kantor sekaligus merangkap Konsistori dan Ruang Rapat,
berukuran 3 x 4 meter. Pendeta dan penatua yang akan
memasuki Ruang Konsistori setelah kebaktian, terkadang
harus menunggu sampai Kebaktian Remaja yang
menggunakan ruangan tersebut selesai.
Dalam rangka mengatasi tantangan tersebut di atas, MJ
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GKI Ciledug Raya kemudian memutuskan untuk mulai
memikirkan pembangunan Gedung untuk menjadi Ruang
Ibadah Anak dan Remaja. Prakarsa tersebut sudah dimulai
sejak tahun 2017 dan masih terus diupayakan sampai
sekarang. MJ GKI Ciledug Raya memutuskan melakukan
renovasi terkait pastori yang sebelumnya ditempati
Pdt. Bonnie Andreas dengan membuat ruang untuk
Ibadah Remaja pada pastori tersebut sambil menunggu
pembangunan gedung untuk ruang Ibadah Anak dan
Remaja.
Di tengah perkembangan dan tantangan yang dihadapi
oleh GKI Ciledug Raya, GKI Ciledug Raya tetap terus
berjuang untuk mewujudkan visinya. Dengan tuntunan
Tuhan, saat ini GKI Ciledug Raya terus mengembangkan
program-program kesaksian pelayanan yang dapat
menjadi berkat bagi lingkungan sekaligus kesempatan
untuk melakukan sosialisasi. Charity Shop dan Pasar
Murah dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat
sekitar setiap bulannya maupun pada saat jelang Idul
Fitri telah menjadi program unggulan GKI Ciledug
Raya. Selain itu, ada beberapa program lainnya seperti
beasiswa kepada warga dan umat, Tim Bencana, klub
Futsal Pemuda-Remaja, Taman Bacaan, senam dan
memasak bersama warga, pembukaan pagar gereja pada
pagi dan sore hari untuk aktivitas warga, credit union,
berpartisipasi dalam program lingkungan (Kecamatan,
Kelurahan, RT-RW) dan berbagai program lainnya terus
diproses dan dimatangkan agar GKI Ciledug Raya dapat
terus menjalankan visinya serta membangun hubungan
yang baik dengan masyarakat sekitar.
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Selain program-program di
atas, GKI Ciledug Raya juga
terus mengembangkan program
pembinaan bagi umat GKI Ciledug
Raya. Selain melalui Ibadah Minggu,
juga dikembangkan Pemahaman
Alkitab (PA) Umum maupun komisi
usia, persekutuan-persekutuan
dalam komisi usia, Katekisasi,
Pembinaan, Doa Pagi, Seminarseminar dalam rangka Bulan
Keluarga, Bulan Budaya, maupun
Bulan Kesaksian Pelayanan, Pojok
Kebersamaan, maupun berbagai
program pembinaan lainnya. GKI
Ciledug Raya juga turut melibatkan
diri dalam berbagai programprogram GKI Klasis Jakarta II, GKI
Sinode Wilayah Jawa Tengah, dan
Sinode GKI. GKI Ciledug Raya juga
turut melibatkan diri dalam berbagai
acara organisasi masyarakat seperti
Persaudaraan Cinta Tanah Air
Indonesia (PCTAI), Musyawarah
Pimpinan Gereja (MUSPIJA)
Tangerang, Gerakan Pemuda (GP)
Ansor, maupun Forum Kerukunan
Umat Beragama (FKUB).
Di dalam perjalanan kehidupan
komunitas GKI Ciledug Raya, GKI

Ciledug Raya telah dilayani oleh
beberapa orang pendeta. Pada awal
pendewasaannya, GKI Ciledug Raya
dilayani oleh pendeta konsulen
dari GKI Kebayoran Baru yaitu
Pdt. Christian Tarigan. Setelah Pdt.
Christian Tarigan meninggal dunia
pada tahun 2002, GKI Ciledug Raya
kemudian dilayani oleh Pdt. Rudianto
Djajakartika dari GKI Pondok Indah
sampai akhirnya GKI Ciledug Raya
mengadakan peneguhan pendeta
pada diri Pdt. Marfan Nikijuluw dan
Pdt. Bonnie Andreas. Pada tahun
2011, Pdt. Marfan menjalani proses
mutasi pendeta ke GKI Serpong.
Setelah itu GKI Ciledug Raya hanya
dilayani oleh satu orang pendeta
yaitu Pdt. Bonnie Andreas.
Tahun 2016, dengan adanya
proses mutasi Pdt. Bonnie
Andreas, BPMS GKI memutuskan
untuk menempatkan Sdr. Hobert
Videman Gratius Ospara menjadi
calon pendeta GKI Ciledug Raya.
Melalui berbagai tahapan proses
kependetaan dan dalam penyertaan
Allah, GKI Ciledug Raya kemudian
melaksanakan penahbisan pendeta
GKI atas diri Pnt. Hobert Videman
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Gratius Ospara dengan basis
pelayanan di GKI Ciledug Raya pada
hari Senin, 10 September 2018.
Dengan berbagai lika-liku
perjalanannya, Komunitas GKI
Ciledug Raya dikenal sebagai
komunitas yang ‘guyub’ dan
‘militan’. Hal ini karena anggota
jemaat saling mengenal satu dengan
yang lainnya. Selain itu, sekalipun
menjalani perpindahan tempat
maupun pengusiran, sebagian besar
anggota jemaat GKI Ciledug Raya
yang menjalani perjalanan tersebut
tetap setia untuk bertumbuh
dalam komunitas GKI Ciledug Raya.
Bahkan, dalam penelitian jemaat
yang dilakukan oleh GKI Klasis
Jakarta II, Jemaat GKI Ciledug
Raya memiliki model spiritualitas
yang dominan pada model
spiritual pemerhati. Sebuah model
spiritualitas yang juga berkembang
dari karakteristik jemaat yang
‘guyub’. GKI Ciledug Raya sekali
lagi menghayati bahwa segala
yang terjadi dalam komunitas tidak
lepas dari kasih dan penyertaan
Tuhan. Oleh karena itu, dalam
tuntunan dan penyertaan-Nya, GKI
Ciledug Raya akan terus berupaya
mengembangkan persekutuan,
pelayanan, dan kesaksian-Nya.
Dengan demikian GKI Ciledug Raya
dapat menjadi persekutuan yang
menjadi berkat bagi lingkungannya.
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