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Editorial
Salam,

Dari Kita untuk Kita

Jemaat yang Yesus Kristus kasihi,
Hari ulang tahun GPBB baru saja berlalu. Sekarang kita sudah
berada di penghujung bulan keluarga.
Beranda hadir kembali dengan topik seputar pengaruh
cyberspace dalam kehidupan sehari-hari, baik yang
baik maupun buruk. Bagaimana kita harus menyikapi
perkembangan teknologi dan cara hidup ini? Apa saja kiatkiat yang dapat kita lakukan? Sumber-sumber informasi
apakah yang bisa didapatkan dari cyberspace? Salah satu
alternatifnya adalah dari buku yang resensinya ada di edisi ini.
Banyak peristiwa sudah terjadi sejak edisi Beranda
sebelumnya. Dimulai dari Camp Jemaat 2015, kegiatankegiatan Komisi Remaja dan Komisi Wanita serta kegiatan
mendaki gunung Rinjani yang diselaraskan dengan HUT GPBB.
Beberapa waktu belakangan, buletin Gempita membahas
Liturgi secara bagian per bagian. Rubrik refleksi berbicara
tentang dasar-dasarnya, makna dan hubungannya dengan
kehidupan sehari-hari.
Ada banyak tokoh penting di dalam Alkitab, tapi tidak
semuanya dicatat secara rinci. Karena itu Beranda akan
menampilkannya dan sebagai awal adalah Yusuf yang
mempunyai peran dalam proses kelahiran Yesus.
Pencobaan selalu datang tanpa diduga. Bagaimana
menyikapinya dan pelajaran apa yang bisa ditarik, dituturkan
dalam bentuk kesaksian.
Rubrik opini membawa kita berjalan dari barat ke timur,
kemudian balik ke barat lagi. Pusat-pusat teknologi dari dunia
barat beberapa diantaranya berpindah ke dunia timur.
Resensi film mengetengahkan animasi terbaru dari Pixar –
Inside Out, yang berbicara tentang pengaruh emosi dalam
kepribadian seseorang. Bagaimana tiap emosi memainkan
perannya dalam pengambilan keputusan dibahas dengan
menarik.
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PERTUMBUHAN PEMAKAIAN
SMARTPHONE
Kehidupan manusia postmodern sudah mulai sulit
dilepaskan dari perangkat teknologi informasi. Datadata statistik membuktikan penggunaan smartphone
terus meningkat di berbagai negara, juga disertai
terus meningkatnya data traffic smartphone.
Pesatnya pertumbuhan dan pemakaian smartphone
merupakan suatu tren dunia saat ini akan kebutuhan
“all in one” berupa hiburan, sosialisasi, bisnis,
pendidikan, keagamaan dan informasi lainnya yang
terintegrasi.

email dan browsing di internet.
Generasi muda lebih mudah terjangkit
ketergantungan, ketagihan dan kecanduan terhadap
smartphone. Salah satu buktinya adalah pemuda
selalu membawa ponsel beserta powerbanknya
di mana saja. Media sosial sudah mempengaruhi
dan merubah cara hidup generasi muda menjadi
generasi yang menundukkan kepala hampir setiap
waktu. “No smartphone, No gaul” sudah menjadi
slogan generasi muda postmodern.

Dampak pemakaian smartphone juga mempunyai
pengaruh besar pada cara manusia berinteraksi
dan berkomunitas. Dulu komunitas hanya terlihat
di dunia nyata, sekarang komunitas sudah terlihat
di dunia maya. Dan mulailah definisi komunitas
yang memiliki kesamaan secara geografis sekarang
sudah mulai ditinggalkan menjadi komunitas dunia
maya yang berbentuk group chatting atau group
milis melalui teknologi media sosial facebook,
whatsapp, skype, twitter dan lain sebagainya.

Saat ini smartphone bukan hanya menjadi sebuah
gaya hidup generasi muda postmodern, tetapi
juga “kebutuhan hidup”, yaitu kebutuhan untuk
mendapatkan informasi apapun dengan segera,
tercepat, terkini, termurah, tanpa batas jarak,
24/7 online, interaktif dari berbagai belahan
dunia. Bahasa kerennya disebut sebagai “Google
Generation”.

GENERASI GOOGLE
Pemuda menjadi populasi pengguna
media online terbesar. Mereka menghabiskan
banyak waktu untuk chatting, memeriksa
situs jejaring sosial, menonton video
online, mendengarkan musik, mengirim
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Generasi google adalah
generasi yang mempunyai
ketergantungan pada internet
dan generasi dipersimpangan
lautan informasi, generasi
yang mempunyai rasio untuk
mencerna logika-logika
kebenaran informasi tapi
juga generasi yang krisis
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Kesaksian

kebijaksanaan untuk memilah-milah informasi yang
bermanfaat atau tidak bermanfaat.

PEPERANGAN ROHANI ERA DIGITAL
Smartphone dan media sosial sebagai “kebutuhan”
masyarakat postmodern saat ini menjadi alat yang
penting, efektif, dan strategis bagi komunitas atau
lembaga apapun untuk mempropagandakan atau
menyebarluaskan ide-idenya dan mempengaruhi
massa dalam jumlah yang sangat besar.
Lembaga non gerejawi telah menggunakan teknologi
informasi untuk menyebarkan berbagai konten
pornografi, gambar-gambar sekularisme, animasi
konsumerisme, video hedonisme, tulisan-tulisan
pragmatisme, iklan materialisme, dan berbagai
konten lainnya yang bermaksud menjauhkan
manusia dari Allah. Nabi-nabi palsu modern
paling suka menggunakan media sosial, internet,
smartphone dan komputer sebagai corong untuk
mengecohkan pikiran manusia.
Berinternet menjadi sumber “solusi” bagi banyak
orang, menghabiskan waktu berjam-jam bermain
internet, chatting melalui multimedia atau media
sosial. Internet sering menjadi pelarian untuk
pornografi, video game kekerasan, praktek-praktek
peramalan, ajaran radikal dan tempat mencari
jawaban instan tanpa menghargai proses.
Secara tidak disadari terjadi dengan perlahan-lahan
atau cepat perpindahan keyakinan manusia dari
ketergantungan pada Allah kepada ketergantungan
pada Google, media sosial, game online, atau internet.

Gereja seharusnya
menyadari bahwa
peperangan rohani saat
ini sudah memasuki
wilayah dunia maya era
digital.
Gereja seharusnya menyadari bahwa peperangan
rohani saat ini sudah memasuki wilayah dunia
maya era digital. Sudah saatnya gereja membentuk
bidang pelayanan multimedia teknologi informasi
untuk memberitakan kabar baik lewat teknologi
informasi. Jika gereja tidak handal dalam pelayanan
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multimedia teknologi informasi untuk mengajak
manusia menerima dan mendekat pada Tuhan
Yesus, maka dunia akan terus mengajarkan manusia
menolak Tuhan Yesus dengan multimedia yang
sangat profesional. Gereja sebaiknya mulai gencar
menggunakan media sosial untuk memberikan
pesan atau konten kristianinya secara kreatif,
melakukan pengajaran injil dan pemberitaan injil.

KOMUNITAS KRISTEN DI DUNIA MAYA
Dampak dari adanya komunitas maya adalah
terjadi perubahan interaksi dari face to face
menuju interaksi text to text atau image to image.
Pada dasarnya komunitas kristen di dunia maya
adalah komunitas penunjang atau pendukung dari
komunitas yang sesungguhnya di dunia nyata.
Komunitas dunia maya diadakan tidak sebagai
pengganti komunitas kristen di dunia nyata.
Komunitas kristen adalah persekutuan organisme
kristen yang membutuhkan pertemuan muka
dengan muka secara rutin tiap selang waktu tanpa
alat layar digital.
Hal yang perlu diingat bahwa dunia maya tidak bisa
menggantikan realitas sakramen, kebersamaan,
keakraban di dunia nyata, bukan bersifat diskusi
maya atau dialog maya tetapi realitas kesaksian
hidup nyata (offline) sehari-hari yang perlu dijadikan
teladan tanpa sensor layar kaca. Pertemuan rutin
dalam dunia nyata keluarga besar komunitas adalah
menjadi sepatutnya dan selayaknya dalam sebuah
keluarga. Keinginan kuat bertemu atau bersekutu
dalam dunia nyata dengan segala kekayaan bahasa
tubuh menandakan bahwa komunitas kristen
tersebut adalah sehat rohani. Komunitas maya
hanya bersifat pendukung dari komunitas nyata,
karena keterbatasan waktu bertatapan langsung
di dunia nyata, maka media sosial membantu kita
untuk bisa berkomunikasi di hari hari biasa.
Gambaran dunia maya adalah memberikan
gambaran maya juga, dan belum tentu sama dengan
gambaran nyatanya. Bagaimanapun kehebatan
komunitas maya, yang asli adalah tetap dunia nyata
dan yang terbaik adalah mengalami komunitas dunia
nyata. Kita jangan sampai kehilangan komunikasi
tradisional, bertatap muka.
Dalam berkomunitas melalui media sosial,
komunikasi bergerak ke samping, tidak lagi topdown, lebih pada komunikasi massa, bersifat
majemuk, multi arah, dialog per pribadi
semakin berkurang, dan monolog akan semakin
Beranda 5
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ditinggalkan. Berdiskusi di dunia maya, kita lebih
mengedepankan argumentasi yang mempunyai
validitas dan obyektifitas. Kita semua sama sejajar
dan bebas dalam mengemukakan pendapat secara
bertanggung jawab.

Gereja tidak bisa
membendung kemajuan
internet dan media sosial
yang sangat bebas. Gereja
hanya bisa memberikan
konten tandingan dan lebih
meningkatkan pengajaran
injil dan penyebaran injil.
Gereja perlu mengajarkan
kebijaksanaan untuk
bagaimana memilah
informasi secara benar
menurut iman kristen.

DAMPAK NEGATIF MEDIA SOSIAL
Media Sosial adalah sarana pergaulan sosial secara
online di dunia maya. Para pengguna media sosial
berkomunikasi, berinteraksi, saling berkirim pesan,
dan saling berbagi, dan membangun jaringan.
Selain mempunyai dampak positif, internet dan
media sosial juga mempunyai dampak negatif.
Dampak positif dari internet dan media sosial akan
menjadi kecil dan dampak negatifnya akan menjadi
besar jika kita tidak bijaksana dalam menggunakan
media tersebut. Demikian dampak dari penggunaan
alat-alat digital informasi.
1. Pemuda menjadi kecanduan dan
ketergantungan browsing internet,
permainan game online, menghabiskan
waktunya berjam-jam menggunakan media
sosial tanpa tahu waktu. Dan akan diikuti
oleh dampak lainnya yaitu berkurangnya
waktu untuk mengembangkan diri, menjadi
malas belajar, dan mengganggu konsentrasi
belajar serta kesehatan.
2.

Pornografi beredar secara bebas,
keterbukaan tanpa batas, tanpa sensor,
datangnya secara sporadis, sulit dibendung,
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interaktif, bersifat 24/7, dan dalam bentuk
2D/3D/4D.
3.

Layar kaca melalui monitor komputer
atau handphone adalah informasi image
yang bisa diedit dan dipalsukan. Sehingga
di internet banyak beredar username
atau image palsu. Jika kita tidak hati-hati
berinteraksi dengan orang yang tidak dikenal
atau orang yang tidak jelas, maka kita akan
terperangkap dengan segala kejahatan
atau kepalsuan melalui internet, misalnya:
penipuan data, pencurian password,
cyberbullying dan pencurian data.

4.

Membanjirnya dan keterbukaan berbagai
informasi yang baik maupun yang
menyesatkan dapat diperoleh dengan
mudah secara sengaja maupun tidak
sengaja. Jika kita tidak bijaksana dalam
meresponi berbagai informasi maka
pemuda akan terjerumus dalam penolakan
akan Allah.

5.

Banyak nabi-nabi palsu modern
menggunakan internet dan media informasi
secara profesional untuk membutakan dan
menolak tentang Yesus Kristus.

Gereja tidak bisa membendung kemajuan internet
dan media sosial yang sangat bebas. Gereja hanya
bisa memberikan konten tandingan dan lebih
meningkatkan pengajaran injil dan penyebaran injil.
Generasi muda dengan mudahnya menerima segala
informasi secara kebenaran logika dan pengetahuan,
tetapi gereja perlu mengajarkan kebijaksanaan
untuk bagaimana memilah informasi secara benar
menurut iman kristen. Membangun wawasan
kristen juga menjadi prioritas agar generasi muda
mempunyai kerangka berpikir kristiani dalam
meresponi segala informasi yang diterima.

Seputar Tema

MEDAN PELAYANAN STRATEGIS MEDIA
SOSIAL

membangun relasi secara intensif tepat kristiani dan
saling percaya.

Medan pelayanan media sosial adalah medan
pelayanan yang strategis saat ini. Wadah bermisi
kristiani secara cepat dan mempunyai beberapa
keunggulan sebagai berikut :

5. Media sosial menjadi media sarana melayani
komunitas dalam bentuk konseling, ngobrol, dan
mendengar curhat juga lewat jalur pribadi.

1. Media sosial menawarkan kesempatan tak
tertandingi 24/7 untuk berelasi langsung dengan
komunitas dan membangun jaringan pelayanan
kristen jarak jauh maupun global.

6. Media sosial berperan membangun “brand
awareness” komunitas kristen dan sarana publikasi
program, agar dikenal oleh masyarakat.

2. Sebagai sarana untuk perkabaran injil dan
pengajaran injil dengan jangkauan global, berpotensi
besar menjadi agen penyebarluasan nilai-nilai
kristiani.

7. Media sosial berguna bagi para pemimpin kristen
untuk membaca dan mengetahui konteks jaman
terkini.

3. Fungsi utama dari media sosial adalah
bersosialisasi dan membangun relasi kasih dengan
mengupdate status, memberikan wall atau
komentar, mengupload gambar atau video.

8. Menggunakan media sosial sebagai media
survei untuk mencari data perkembangan jaman
dan kondisi jemaat terkini bagi pengembangan
pendewasaan komunitas.
Ringkasan singkat Simposium STTAA 28 Mei 2014 dengan
Pembicara Ang Wie Hay

4. Meningkatkan loyalitas komunitas dengan
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Menemukan MUTIARA
Formasi Spiritual

di Internet
Johan Setiawan

P

ertumbuhan rohani merupakan proses
transformasi untuk menjadi semakin serupa dengan
Kristus … bagi kemuliaan Tuhan, bagi kepenuhan
hidup kita, dan bagi kepentingan orang lain (Ruth
Haley Barton, The Transforming Center). Salah
satu aspek yang mendasar dalam pertumbuhan
rohani adalah formasi spiritual, atau pertumbuhan
dalam hubungan pribadi seseorang dengan Tuhan.
Formasi spiritual meliputi dinamika pertumbuhan
kerohanian seseorang, dengan didasari oleh
pengenalan dan kasih akan Tuhan, melalui sarana
disiplin rohani pribadi, komunitas pertumbuhan,
maupun melalui peristiwa hidup sehari-hari. Orang
yang mengenal Tuhan dalam hubungan pribadi yang
intim dengannya akan memiliki hasrat yang kudus
akan Tuhan (Jonathan Edwards, Religious Affection),
mendambakan Tuhan (John Piper, Desiring God),
mencari Tuhan (A.W. Tozer, Pursuit of God),
memburu Tuhan (Tommy Tenney, The God Chaser),
dan mencintai Tuhan dengan luar biasa (Francis
Chan, Crazy Love).
Ada banyak cara dan sarana untuk bertumbuh
dalam aspek formasi spiritual, tetapi semua
dimulai dengan memahami kebenaran mengenai
pengertiannya, pentingnya, dan praktik-praktik
yang akan menolong kita mengalami transformasi
semakin serupa Kristus. Keuntungan kita yang
8 Beranda

hidup dalam abad ke-21 adalah tersedianya
informasi mengenai hal apa pun secara berlimpah,
termasuk jika kita mau mempelajari formasi
spiritual. Di sisi lain, banyaknya informasi ini bisa
membuat kita bingung untuk memilih dan memilah
informasi mana yang bermanfaat dan mana yang
hanya akan membuang waktu kita. Beberapa situs
internet berikut ini bisa menjadi pijakan awal
bagi kita untuk menjelajahi panjang dan lebarnya
wawasan mengenai formasi spiritual Kristen di
world wide web.

www.ccel.org
The Christian Classics Ethereal Library (CCEL) dibuat
untuk menyediakan dan mempromosikan literatur
Kristen klasik. Banyak sekali artikel dan buku
spiritualitas klasik yang dapat diakses secara online
dan gratis. Kekayaan koleksi tulisannya sungguhsangat-amat-luarbiasa banyaknya! Fasilitasnya
memberi banyak kemudahan untuk melakukan riset
dan diskusi. Thank God for the internet.

www.renovare.org
Renovaré (dari bahasa Latin yang berarti
“memperbaharui”) mendorong pembaharuan hidup
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dan spiritualitas pribadi menuju keserupaan dengan
Kristus. Didirikan oleh Richard J. Foster (penulis
Celebration of Discipline). Ada banyak artikel yang
sangat menolong, yang dikategorikan dalam enam
balanced vision dari formasi spiritual mereka:
(1) Prayer-Filled Life, (2) Virtuous Life, (3) SpiritEmpowered Life, (4) Compassionate Life, (5) WordCentered Life, dan (6) Sacramental Life. Dedikasi
dan pelayanan Renovaré sangat berpengaruh dalam
pengembangan formasi spiritual Kristen dalam level
akademisi maupun praktisi. Buka hati Anda untuk
dituntun, diarahkan, dan diperbaharui.

www.transformingcenter.org
Pelayanan The Transforming Center bertujuan
menolong gereja dan lembaga kristiani untuk
menjadi komunitas yang di dalamnya terjadi
transformasi spiritual yang otentik, dimulai dengan
menolong transformasi kerohanian para pendeta
dan pemimpin rohaninya. The Transforming Center
didirikan oleh Ruth Haley Barton. Situs ini memiliki
banyak artikel dan eReflection dengan isi yang
ditulis oleh Ruth dan koleganya, dengan sangat
berwawasan bagi spiritualitas pribadi maupun
komunitas. Membaca bahan-bahan ini, Anda akan
menyadari ada banyak kedalaman transformasi
hidup rohani yang belum diselami dan dialami.

www.desiringgod.org
Desiring God dimulai oleh John Piper, gembala
Bethlehem Baptist Church, untuk memproduksi
dan mendistribusikan bahan-bahan yang
menyebarluaskan kebenaran tentang supremasi
Tuhan atas segala sesuatu: “God is most glorified
in us when we are most satisfied in him.” Di situs
ini terdapat kumpulan bahan-bahan yang sangat
banyak, berupa artikel, seminar, bahan2 konferensi,
biografi, wawancara, puisi, e-book, audio, video.
Anda dapat menelusurinya berdasarkan ayat Alkitab,
topik, pengarang, bahkan bahasa (terjemahan).
Topiknya meliputi hal-hal doktrinal, praktikal,
dan formasi spiritual yang ditulis dengan sangat
alkitabiah dan berpusat pada Tuhan (God-centered).
Reguk dan nikmati kedalaman dan kesegaran
Firman-Nya!

Seminary. Terdapat banyak artikel lepas maupun
artikel yang diambil dari buku-buku yang telah ditulis
oleh Don Whitney dalam beragam topik spiritualitas
alkitabiah. Terdapat juga beberapa bahan-bahan
audio dan sarana-sarana yang dapat dipakai dalam
pelayanan gereja.

www.garythomas.org
Situs yang semula bernama the Center for
Evangelical Spirituality ini dibuat oleh Gary Thomas.
Gary Thomas menggabungkan studi Alkitab,
sejarah gereja, dan karya-karya Kristen klasik untuk
mendorong hubungan yang lebih dekat dengan
Tuhan maupun dengan satu sama lain dalam
komunitas kristiani. Dapatkan artikel, study guide,
video Gary Thomas yang bernas dan inspirasional di
dalam situs ini.
Ada banyak situs lain yang berisi bidang-bidang
formasi spiritual yang lebih spesifik tentang salah
satu disiplin rohani (puasa, doa syafaat, journaling,
waktu teduh, meditasi, lectio divina/pembacaan
ilahi, dll.) atau salah satu tokoh atau aliran besar
dalam ranah spiritualitas kristiani (spiritualitas
Ignatian, spiritualitas kontemplatif, spiritualitas
spirit-filled, dll.). Tetapi, alamat internet di atas bisa
menjadi awal yang baik, yang bukan saja memenuhi
rasa ingin tahu kita tetapi juga mengisi jiwa kita
yang haus ... dengan suatu bentuk kepuasan yang
membuat kita lebih haus lagi. Mari berselancar
di atas gelombang kekayaan kasih karunia Tuhan
yang tersedia bagi kita yang mau bertumbuh
semakin mengenal dan mengasihi Dia dalam zaman
informasi ini.

biblicalspirituality.org
The Center for Biblical Spirituality adalah situs
web yang dibuat oleh Don Whitney, Profesor
Biblical Spirituality di Southern Baptist Theological
Beranda 9

Pesona Firman

Christianity

in Cyberspace

Pdt. Joseph Theo

Ada dua ayat Kitab Suci yang ingin saya kutip
mengawali topik ini,

Ulangan 6:7
Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang
kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila
engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang
dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan
apabila engkau bangun.

10 Beranda

2 Timotius 1:5
Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus iklas,
yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam
nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike dan yang
aku yakin hidup juga di dalam dirimu.

Pesona Firman

Dua ayat di atas mengajar kita bahwa kebenaran
Firman Tuhan harus selalu diajarkan dimanapun,
kapanpun, dalam keadaan apapun, dalam jaman
apapun, pada generasi apapun dengan cara yang
berbeda-beda sesuai dengan konteks jaman dimana
firman Tuhan itu berada.

1000 siswa untuk mengetahui bagaimana internet
mempengaruhi cara manusia berpikir. (http://
www.tribunnews.com/techno/2015/04/05/
sebaiknya-jangan-terlalu-andalkan-mesinpencari).

Apa itu Dunia Maya?
Dunia maya (virtual world) adalah istilah yang
mencakup berbagai cara manusia berkomunikasi
melalui komputer mereka. Itulah dunia imajinasi
dimana begitu banyak manusia ingin memasukinya
tanpa harus berpindah tempat dan waktu.

Dalam salah satu tes, ada dua grup yang diberi
serentetan pertanyaan “Bagaimana cara kerja
kancing?” begitu salah satu contoh pertanyaan.
Satu grup diberikan tautan (link) ke sebuah situs
pencari untuk mencari jawaban. Grup lainnya
diberikan lembaran kertas berisi informasi terkait
untuk menemukan jawaban.

Apa itu Internet?
Internet adalah jaringan lintas dunia melalui
sistem komunikasi di komputer. Jika sistem telepon
memampukan dua orang berkomunikasi maka internet
memampukan komputer-komputer berkomunikasi.

Hasilnya, kedua grup menghasilkan jawaban yang
berbeda. Mereka yang diberi lembaran kertas
dinyatakan lebih kritis mengemukakan jawabannya.
Mereka menggabungkan antara informasi yang
diperoleh dengan kemampuan intelektual.

Internet menyediakan banyak cara pertukaran
informasi, yang diawali dengan:

Sedangkan grup yang diberi tautan situs pencari,
memindai (scan) mentah-mentah jawaban dari
tautan tersebut. Penelitian ini membuktikan
bahwa manusia cenderung menaruh kepercayaan
tinggi kepada informasi di internet. Seakan semua
jawaban yang sumbernya berasal dari ranah maya
(virtual domain) memiliki kebenaran absolut.

•
•
•
•

E-mail : A worldwide electronic post office
World Wide Web: A giant library of information
and electronic shopping mall
Newsgroups : Bulletin boards where people post
and exchange information
Chat Rooms: A meeting place for people to have
live conversation through their computers.

Dampak Cyberspace bagi
Kekristenan.
1.

Alkitab tidak lagi menjadi sumber utama
kebenaran
Berkembangnya akses internet memudahkan
kita mencari tahu semua hal. Hanya dengan
mengandalkan kata kunci pada mesin pencari,
informasi yang dibutuhkan dapat diperoleh dalam
sekejap. Informasi langsung ditelan tanpa perlu
mencernanya lagi. Berbeda ketika membaca Alkitab
dimana seringkali kita harus menafsirkan lagi.
Internet kerap membuat manusia merasa tahu
segalanya. Padahal, sebuah studi membuktikan
sifat “sok tahu” pengguna internet bisa
menyesatkan. Studi ini sekaligus memberi alasan
untuk tidak terlalu mengandalkan informasi dari
internet atau mesin pencari.
Dilansir dari DigitalTrends, psikolog dari Yale
University bereksperimen dengan melibatkan

Orang menjadi malas ke gereja sebab topik-topik
kotbah di mimbar dapat dengan mudah dicari dari
internet. Jadi buat apa lagi kebaktian?
Bagi saya, Alkitab (Bible) tetap menjadi dasar
kebenaran, panduan kehidupan. Internet hanya
media penyajian. Ia bukan patokan. Bible vs.
Google, katanya Google-lah yang hebat dan maha
tahu, begitu kata seorang remaja. Sebab katanya
apa saja bisa dijawab oleh Google sementara
apa saja tidak bisa dijawab oleh Alkitab. Padahal
– dan ini yang harus diajarkan – Alkitab adalah
dasar atau alas dari semua kehidupan. Semua isi
Google adalah pengembangan dan penafsiran
dari Alkitab.
2. Mematikan Pemikiran Kritis Manusia
Internet membuat hidup menjadi lebih mudah
mendapatkan informasi. Betul! Namun, seringkali
mematikan daya kritis manusia. Manusia menjadi
begitu sangat percaya pada setiap infomasi yang
diperoleh dari internet tanpa pernah mengritiknya.
Menurut hasil studi, dengan menemukan informasi
melalui pencarian maya (virtual search), seseorang
merasa dirinya lebih pintar biarpun informasi yang
diperoleh dari internet keliru. Jangan pernah percaya
bahwa informasi melalui internet 100% benar.
Beranda 11
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3. Menciptakan Kebingungan Berpikir
Tidak jarang juga para pengguna internet lebih
mudah bingung ketika mendapatkan ribuan informasi
yang berbeda ketika ingin mengetahui satu hal.
Mereka bingung memilah mana informasi yang
benar dan mana yang salah. Belum lagi bagaimana
harus memadukan pengetahuan dari internet
dengan sumber-sumber eksternal. Dengan
internet, batasan antara apa yang kita ketahui dan
apa yang kita pikirkan menjadi kabur. Akibatnya
seringkali pengguna internet tanpa sadar main
gampang saja menyerahkan pemikirannya kepada
informasi internet yang keliru.
Bagaimana Kekristenan Melihat Dunia
Maya?
1. Bersikap Elastis
Elastis artinya tidak kaku tetapi juga tidak lepas
kendali. Sejauh kita memakai fasilitas dunia maya
untuk memperkuat iman maka disitu akan banyak
kegunaan.
Firman Tuhan dalam Ulangan 6:7 sesungguhnya
berbicara tentang metode kreatif mengajarkan
firman Tuhan. Salah satu kreativitas itu adalah
memakai internet.
Kita tidak bisa melarang penggunaan internet
tetapi kita juga tidak bisa membiarkan untuk
browsing apa saja di internet.
Firman Tuhan ya dan amin sepanjang masa, tetapi
Firman Tuhan harus disajikan dengan kontekstual.
Firman Tuhan tidak selalu harus disampaikan
lewat kotbah. Begitu banyak kreativitas untuk
menyajikan kebenaran.
Cyberspace telah membuat firman Tuhan tersaji
dengan cepat dan kreatif ke berbagai belahan dunia.
2. Jangan Menjadikan Internet Satu-satunya
Sumber Terpercaya.
Jaman sekarang ketika tiba di suatu tempat maka
hal pertama yang kita cari adalah wi-fi. Kita begitu
panik dan lantas tidak bisa berbuat apa-apa ketika
kita tahu bahwa di daerah itu tidak ada fasilitas
wi-fi. Kita merasa dunia kita terputus dan terisolir.
Padahal nyatanya tidak demikian bukan? Sikap
seperti itu hanya menunjukkan bahwa kita sudah
bergantung 1000% terhadap internet dan kita
merasa mati tanpa internet. Bahkan ada rekan
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saya berkata bahwa syarat untuk pergi ke suatu
tempat adalah adanya wi-fi. Sampai sebegitu
parahkah?
Kita juga perlu mengisi kekristenan kita dengan
kebenaran-kebenaran dari sumber-sumber
terpercaya di luar internet seperti buku, seminar,
pelatihan, retreat, kebaktian minggu dan lain
sebagainya. Janganlah internet membuat kita
menjadi asosial.
Sebagai orangtua misalnya, kita dituntut untuk
mengimbangi perkembangan anak-anak generasi
internet ini dengan selalu memperkaya informasi
dan pengetahuan yang bersumber dari luar
internet, sebagai acuan (reference) penyeimbang
dari internet. Anak-anak kita bisa terkaget-kaget
ketika kita bisa mengimbangi perkembangan
mereka. Kita memakai internet dan sumbersumber di luar internet (membaca bersama;
seminar bersama, berdoa bersama dll) untuk
memotivasi anak-anak generasi cyberspace ini agar
mereka bisa mencapai potensi terbaiknya. Jika
kita hanya mengandalkan internet, tidak pernah
meminta anak kita membaca buku dll bukan tidak
mungkin satu saat kita dan anak-anak kita akan
‘mati’ tidak bisa berbuat apa-apa ketika terputus
hubungan dengan internet.
3. The Man Behind the Gun
Pada akhirnya kembali kepada kedewasaan kita
dalam menggunakan internet.
Pisau di tangan seorang ibu rumah tangga akan
berguna untuk memasak dan menyejahterakan
keluarganya. Tetapi, pisau yang sama di tangan
penjahat bisa dipakai untuk merampok dan
membunuh. Jangan buruk muka lantas cermin
dibelah. Jangan buruk perilaku lalu menghancurkan
internet.
Ada banyak kegunaan internet yang bisa kita
dapatkan dalam memperkokoh iman kita walaupun
kita juga tahu ada banyak dampak negatifnya.
Kekristenan jangan terlalu paranoid dengan dunia
maya. Dunia maya bukan ancaman gereja. Gereja
bisa memakai dunia maya untuk menyebarluaskan
berita kebenaran dengan cepat dan lepas. Gunakan
semua fasilitas dunia maya untuk kebenaran.
Tuhan Yesus memberkati kita semua.

Profil
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1. Ceritanya bagaimana sampai Pdt. Budi menerima
panggilan masuk seminari (faith journey)? Apakah
ada keberatan dari orang tua?

•

Saya mendengar panggilan Tuhan pertama kali
tanggal 1 September 1990. Lalu ada beberapa
peristiwa konfirmasi (tahun 1992, 1993, 1997),
tetapi saya abaikan dengan alasan “semua hanyalah
emosi”. Semua alasan tersebut semakin tidak
bermanfaat mulai dari kuartal pertama tahun 2000.
Berikut beberapa peristiwa terkait yang memberi
konfirmasi:
• Perjamuan Kudus adalah titik awal konfirmasi
Tuhan Allah atas panggilanNya. Saya tidak bisa
menahan air mata selagi memegang roti dan
cawan anggur serta menyanyikan “I Give My
Self to Thee, What Has Thou Given for Me?”
(karangan Frances Ridley Havergal).
• Saya sakit typhus dan harus istirahat 3 minggu.
Ada satu teman yang menanyakan apakah saya
pernah mendapat panggilan Tuhan. Akibatnya
kegelisahan batin saya bertambah.
• Saya minta mimpi dari Tuhan. Malam yang
sama, saya bermimpi sedang berdialog dengan
seseorang lalu dari belakang ada telunjuk
mengarah kepada saya dan berseru “Budi,
kamu dipanggil Tuhan, jangan lari!. Tapi saya
menganggap mimpi itu hanyalah ‘bunga tidur’,
akibat efek psikologis.

•
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•
•

•

Tidak lama setelah itu, motor GL-Pro saya
dicuri meskipun diparkir dalam pastori gereja.
Akhirnya gereja menggantinya dengan GL-Max
second hand.
Dalam perjalanan ke kantor, saya kena
kecelakaan 25 Oktober 2000 di depan gedung
MPR-DPR, karena rem cakram ban depan lepas.
Istirahat 6 minggu dengan 2x operasi kelingking
kaki. Dalam periode itu, ada 3 orang: gembala,
penatua, dan adik saya, bertanya apakah saya
ada panggilan Tuhan.
Lalu saya baca kitab Yunus beberapa kali dan itu
membuat saya makin takut dan gelisah.
Saya hadiri SPIK GRII di awal tahun 2001 dan
Pdt Stephen Tong memberi konfirmasi akan
panggilan Tuhan tetapi bukan lewat isi seminar
melainkan melalui sesi Q & A.
Setelah peristiwa ini, saya mendapat damai
sejahtera untuk mempersiapkan diri ke
Singapore Bible College.

Saya beritahu orang tua sedikit demi sedikit.
Awalnya saya sampaikan kalau saya mau sekolah
buat jadi pekerja sosial, lalu sekolah supaya bisa
bantu orang lain (konseling). Akhirnya saya beritahu
kalau saya mau ke sekolah Alkitab dan sangat
mungkin jadi penginjil/pendeta. Otomatis orang
tua menyatakan keberatan. Namun karena saya
sudah menikah dengan Lidya, orang tua tidak lagi
menghalangi saya.
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2. Bagaimana konflik antara pilihan pergi ke SBC
dan menekuni karier di bank?
Konflik internal terjadi disepanjang proses
pergumulan. Saya berat hati meninggalkan
pekerjaan di BCA karena perusahaan ini amat
memperhatikan kesejahteraan karyawan dan
memberi kesempatan untuk maju. Yang lebih susah
lagi adalah ketika saya melewati performance
appraisal terakhir di tahun 2001 dan diberi
kenaikan gaji terbesar di seluruh divisi consumer
banking, 60%. Saya alami hanya 1 bulan. Namun
konflik internal itu teratasi, karena Tuhan Allah
sudah menolong saya lewati proses konfirmasi
panggilanNya.
3. Siapa yang sangat memberi inspirasi pada Anda
selama ini?
Sebenarnya tidak terlalu banyak, namun air mata
dan kegigihan istri saya, Lidya Siah, dalam pelayanan
di GKY sebagai Music Minister, memberi impresi
yang mendalam dan teladan yang tak terlupakan.
Figur lain yang mempengaruhi saya adalah Pdt.
David Tjioe, khususnya untuk hati dalam pelayanan
penggembalaan.
4. Apa saja tips disiplin rohani pribadi yang bisa
dibagikan?
Menantikan Tuhan dengan sabar. Baca Alkitab bukan
selalu untuk ‘dapat sesuatu’, tetapi membiarkan
kata-kata Tuhan di dalamnya membaca dan
menerangi hidup pribadi. Renungkan dengan
sabar, Tuhan pasti bicara. Menikmati waktu doa
bukan cuma di rumah, di gereja, tetapi juga waktu
di bus ataupun MRT. Kenikmatan terbesar adalah
menyaksikan alam sambil doa.
5. Bagaimana kisah cinta Anda dengan GPBB?
Kami yakin pasti setelah sekian lama melayani di
GPBB tentunya banyak ups and down (misalnya
melihat domba2 yang hilang, yang tidak bergereja
lagi?). Dan bagaimana setiap pengalaman ini
membawa Anda makin mencintai GPBB?
Mencintai GPBB adalah proses panjang. Berawal
dengan alasan praktis untuk mendapatkan gereja
untuk praktek pelayanan. Bertemu dengan Pdt.
Hendra Gosana dan Pnt. Kicky Lie, 8 Agustus 2001;
saya langsung ‘ditembak’ untuk kotbah di kebaktian
remaja (15 Agustus 2001). GPBB nekad. Yah saya
jalani sesanggupnya. Kecintaan dengan GPBB
berawal dan diproses melalui kebersamaan dengan

para remaja. Kecintaan ini hampir putus waktu 2002,
sebab saya ingin mencari gereja lain untuk praktek.
Pilihan saya: pengalaman (exposure) lebih luas atau
pendalaman relasi. Setelah doa dan mendapatkan
konfirmasi dari Tuhan, saya terus di GPBB sampai
lulus, Mei 2004. Proses mencintai GPBB juga
bertumbuh waktu menyaksikan kepemimpinan Pdt
Joseph Theo sejak retreat jemaat GPBB di Hotel
New York, Johor Bahru, September 2001-Desember
2003. Begitu banyak karunia rohani di GPBB juga
menjadi magnet bagi saya. Kecintaan dengan GPBB
makin diperluas ketika saya diajak pelayanan sebagai
preacher, mulai Juni 2004.
6. Apa yang menjadi goal dari pelayanan Anda?
Love People, Point People to God, and Be Forgotten.
7. Apakah harapan Anda untuk GPBB?
Saya sangat berharap GPBB bisa jadi contoh gereja
Indonesia di luar negeri:
• Dengan kebaktian minggu yang kreatif
merelevansikan kekayaan ibadah gerejawi tanpa
terjebak dalam tradisionalisme,
• Dengan pelayanan Firman Tuhan yang kuat
dan menyebar melalui berbagai infrastruktur
pembinaan (khotbah, pendalaman Alkitab,
kelompok kecil, pembinaan rutin/non-rutin,
persekutuan komisi, dll),
• Dengan kepemimpinan dan komunitas Kristen
yang saling menerima kelemahan, bersukacita
atas kelebihan rekan, tidak segan membantu
dan tidak takut melakukan perubahan dimana
perlu,
• Dengan jiwa-jiwa kristiani yang berani
menceritakan dan menghidupkan Kristus dalam
profesi sehari-hari; dan membangun komunitas
Kristen Indonesia di wilayah Timur Singapura
sebagai cabang GPBB.
8. Anda ingin dikenal sebagai hamba Tuhan yang
seperti apa?
Hamba Tuhan yang setia menyampaikan Firman
Tuhan apa adanya tanpa mengabaikan relevansi
dengan kehidupan jemaatNya.

“To comfort the afflicted and to
afflict the comfort with God’s
powerful words”
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(Sinergi Liturgi Kebaktian Minggu
dan Liturgi Kehidupan Sehari-hari)

S

aya sangat bersyukur tiap kali
berkesempatan pulang Indonesia dan
beribadah di gereja selain GPBB. Terlebih
lagi ketika saya mendapat kepercayaan mengajar
di beberapa sekolah teologia di Jakarta dan
berinteraksi dengan para mahasiswa/i dari berbagai
gereja yang beraneka ragam format peribadahan.
Tentu banyak gereja menerapkan pola liturgi
mingguan mirip GPBB. Namun tidak sedikit gerejagereja dengan pola ibadah yang bergantung pada
figur pemimpin ibadah atau gembala setempat.

gerejawi. Indikator paling nyata adalah banyaknya
orang Kristen yang suka ‘jajan’ ke gereja lain karena
merasa mendapatkan sesuatu dari kebaktian gereja
lain (entah nyanyiannya, musiknya, khotbahnya,
orang-orangnya, dsb).

Gereja yang menjunjung tinggi keteraturan
dalam ibadah minggu seringkali diperguncingkan
sebagai gereja kaku, ritualistik bahkan gereja yang
“hidup segan mati tak mau”. Sementara gereja
yang memberi peluang luas bagi ekspresi pribadi
sang pemimpin ibadah dan jemaatnya sering
dipandang sebagai gereja yang otentik karena amat
meninggikan pengalaman pribadi bersama Tuhan.

Melalui interaksi dan membaca tugas-tugas
para mahasiswa/i, saya mendapat kesimpulan
bahwa kedangkalan keyakinan iman seputar
makna penyembahan juga terjadi pada diri para
pimpinan gereja, khususnya para hamba Tuhan dan
pengurus/majelis. Masih banyak yang menganggap
penyembahan untuk Tuhan sama dengan menyanyi.
Akibatnya, jika Kebaktian Minggu dirasakan tidak
menjawab kebutuhan rohani jemaat, maka yang
diubah-ubah adalah urusan musik, instrumen musik
dan nyanyian. Bahkan tidak sedikit gereja yang
makin menghapuskan doa pengakuan dosa dari
liturgi kebaktian minggu demi alasan-alasan praktis
dan pragmatis.

Dalam perenungan saya mengenai teologia dan
praktek peribadahan gerejawi, saya kuatir pemikiran
dan komentar praktis demikian adalah akibat
dangkalnya keyakinan mengenai makna ibadah
atau penyembahan. Ketika kedangkalan keyakinan
ini bercampur dengan pola pikir dan gaya hidup
konsumeristik, maka komunitas Kristen hampir
selalu memiliki keluhan tentang pelaksanaan ibadah

Kedangkalan keyakinan iman mengenai makna
penyembahan serta peran liturgi adalah penyebab
terjadinya solusi tambal sulam tersebut. Saya yakin
bahwa semua orang Kristen perlu sungguh-sungguh
memikirkan tentang “mengapa kita melakukan
kegiatan ibadah setiap minggu dengan pola liturgi
yang sama?”. “Haruskah menggunakan liturgi dalam
penyembahan kepada Tuhan?”. Jika jawabnya ‘ya’,
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liturgi seperti apa yang bisa menjamin perjumpaan
umat dengan Tuhan? Jika ‘tidak’, bagaimana
seharusnya kita menyembah Tuhan?
Menyampaikan pertanyaan yang tepat sangatlah
penting supaya kita mendapatkan jawaban yang
benar. Pertanyaan dasar terpenting yang harus
ditanyakan oleh tiap orang Kristen adalah "Apa
makna penyembahan” atau “Apa arti ibadah”.
Berdasarkan paradigma dari Kitab Keluaran,
ibadah atau penyembahan adalah respons syukur
atas karya kasih keselamatan Allah melalui Yesus
Kristus, yang perlu dipersembahkan kepada Allah
seturut dengan standar kekudusanNya (renungkan
Keluaran 3:12). Kegiatan dan tindakan menanggapi
tersebut tidak bisa dikerjakan dengan sebebasbebasnya karena kita diselamatkan bukan untuk
hidup sebebas-bebasnya, tetapi untuk menjadi
hamba Allah. Kita ditransfer dari kegelapan
menuju terang (Kolose 1:13-14), sebanding
dengan Israel yang ditransfer dari hamba Firaun
(kegelapan) menjadi hamba Allah (terang). Artinya
penyembahan kepada Allah perlu terjadi dalam
koridor ketaatan pada ketetapanNYA, supaya
kekudusan Allah tidak direndahkan intensitasnya.

Dialog komunal ini tidak
terbatas hanya ketika
berhimpun di gereja, tetapi
harus teraktualisasi dalam
etika hidup sehari-hari. Sebab
hidup kita sehari-hari adalah
hidup sebagai ciptaan baru
dalam Yesus Kristus.

Ketaatan ini mencakup aspek tak terpisah antara
penyembahan ritual dan aktual:
•

•

Penyembahan ritual berupa peringatan
atau perayaan iman yang diperintahkan
oleh Allah seperti Paskah, hari raya roti
tak beragi, hari penebusan dosa (Day of
Atonement), hari perayaan panen (Feast
of Weeks atau Pentakosta), hari sabat,
hari raya pondok daun (Feast of Booth
atau Sukkoth), dan lain sebagainya.
Silakan baca Keluaran 12, Keluaran 23:1417, dan Imamat 23:1-44.
Penyembahan aktual berupa kehidupan

etika relasi sosial ditengah masyarakat
seperti perlakuan kepada budak,
pengaturan rumah tangga sendiri tanpa
menimbulkan resiko melukai orang lain,
relasi suami istri dalam pernikahan dan
kehidupan seks, sikap kepada orang tua,
dan lain sebagainya. Silakan baca Yesaya
58:1-14, Amos 5:21-24, Mikha 6:6-8, Roma
12:1-2, Kolose 3:1-17, dan Ibrani 12:28-29.
Dari cakupan lengkap seperti ini berarti Allah tidak
pernah memandang penyembahan kepadaNya
hanya dari sisi kesempurnaan ritual, tetapi Ia
peduli pada etika hidup sehari-hari. Bahkan ada
episode dalam kitab Nabi Amos (5:21-24) dimana
Tuhan murka karena penyembahan ritual menjadi
kemunafikan belaka tanpa berdampak secara aktual
ke dalam masyarakat.
Bagaimana cakupan makna penyembahan tersebut
terjadi bagi kita sekarang? Liturgi. Ketika kita
mendengar istilah Liturgi, kita harus menghayati
minimal 2 aspek: (1) aspek komunal dan (2) aspek
keteraturan. Liturgi adalah tindakan-tindakan
komunal berdasarkan urutan logis dimana Allah
berbicara dan berkarya lalu umat secara bersamaan
menanggapinya. Dialog komunal ini tidak terbatas
hanya ketika berhimpun di gereja, tetapi harus
teraktualisasi dalam etika hidup sehari-hari. Sebab
hidup kita sehari-hari adalah hidup sebagai ciptaan
baru dalam Yesus Kristus (2 Kor 5:17). Memang
betul istilah ‘Liturgi’ lebih sering dipahami hanya
sebagai tindakan kumpulan orang percaya di gereja.
Saya menyayangkan hal tersebut, karena ‘liturgi’
sudah dipandang terlalu sempit. Cakupan makna
penyembahan perlu terjadi melalui liturgi kebaktian
dan liturgi kehidupan. Jika tidak, maka keyakinan
iman kita akan penyembahan kepada Tuhan
Allah tidaklah lengkap. Akibat dari kedangkalan
keyakinan iman mengenai makna penyembahan
dan sempitnya pandangan mengenai liturgi, maka
banyak dari kita, umat Allah di jaman sekarang tidak
memandang perlu mengaktualkan liturgi minggu
dalam hidup sehari-hari.
Oleh karena itu, saya percaya menyelaraskan liturgi
kebaktian Minggu dan liturgi kehidupan sehari-hari
sangatlah penting dan genting. Semoga petunjuk
di tabel berikut ini membantu kita semua untuk
menyembah Tuhan bersama-sama melalui liturgi
kebaktian Minggu dan menyembah Tuhan sebagai
pribadi/keluarga melalui liturgi kehidupan seharihari (Senin-Sabtu). Saya tidak akan menjelaskan
detil makna dari tiap elemen liturgi karena sudah
diberikan setiap minggu melalui edukasi ibadah.
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Sinergi Liturgi Kebaktian Minggu dan Liturgi
Kehidupan Sehari-hari
Liturgi
Kebaktian
Minggu GPBB

Makna

Liturgi Kehidupan Kita

1.       Allah Mengundang Kita Menghadap HadiratNya
a. Saat Teduh
(Prelude)

a.  Kesadaran bahwa Tuhan
Allah hadir

b. Ayat Panggilan
Ibadah
c. Pujian
Pengagungan

c. Umat meninggikan Tuhan
Allah yang mengundang

d. Votum-Salam

d. Pengesahan
(Mazmur 124:8)

e. Pujian

e. Ungkapan kesadaran
bahwa umat berhadapan
dengan Allah yang kudus

f. Doa Pengakuan

f. Permohonan
Pengampunan

- Elemen a-d
• Bangun pagi, mata terbuka, lakukanlah: duduk
dipinggir ranjang/berlutut, berdiam diri 15 detik
menyadari hari baru diberikan karena Tuhan masih
hadir dan aktif di dunia.
• Ucapkan (bukan hanya dihati): “Pertolongan saya untuk
hidup hari ini datang daripada Allah Pencipta Langit
dan Bumi. Kiranya anugerah Bapa Surgawi, kasih Tuhan
Yesus dan penyertaan Roh Kudus menyertai saya dan
keluarga hari ini”.
• Silakan meninggalkan ranjang, lalu kerjakan semua
persiapan pagi hari sambil memuji Tuhan. Pilih pujian
yang bisa anda hafalkan dan nyanyikan berulang kali
dengan sukacita
• Jika anda memiliki disiplin bertemu Tuhan tiap pagi
lewat baca Alkitab, renungan dan doa, lanjutkan
disiplin rohani tersebut.
Lakukan semua itu dari Senin-Sabtu.
Beberapa variasi dan tambahan lain:
•
Sebelum keluar rumah, kepala keluarga (suami)
bergandengan tangan dengan anggota keluarga
naikan doa berkat: “Tuhanlah Penjagamu, Tuhanlah
naunganmu di sebelah tangan kananmu…” (Maz 121:58), lalu tutup: “Dalam nama Allah Bapa, Putera dan
Roh Kudus, Amin !"
Kepala keluarga dan ibu perlu mencari ungkapan berkat lain
dalam Alkitab supaya tidak membosankan.
- Elemen e-f
Jika memungkinkan, luangkan waktu 3-5 menit setelah
makan siang, lakukanlah: review, reflect and confess.
Review setengah hari dalam pekerjaan atau studi atau
kegiatan lainnya. Refleksi singkat jika ada kesalahan
yang perlu diakui dihadapan Tuhan. Akuilah dalam doa
pengakuan dosa singkat: “Tuhan kasihanilah saya dan
ampuni saya atas….”
Catatan: hal ini lebih sulit jika dasar kegiatan anda berada di
luar kantor. Tetapi bukannya tidak bisa. Bagi yang memiliki
kendaraan bisa memanfaatkan mobil untuk mendapatkan
privacy tersebut. Bagi yang tidak punya, carilah tempat yang
cukup tenang.
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2. Allah Memperbarui Kita dengan FirmanNya
g. Ayat

g. Jaminan diampuni oleh
Tuhan

h. Salam Damai

h. Simbol rekonsiliasi
horizontal

i. Ayat Petunjuk
Hidup Baru

i. Petunjuk Tuhan bagaimana
hidup setelah diampuni

j. Pujian Persiapan

j. Umat menyatakan kesiapan
menerima pengajaran Tuhan

k. Pembacaan
Kitab Suci

k. Tuhan berbicara dan umat
mendengar

l. Kotbah

l. Tuhan berbicara dan umat
mendengar

m. Berdiam Diri

m. Respons pribadi atas
pengajaran Tuhan

- Elemen g-i
•
Dalam keseharian, kita mungkin melakukan kesalahan
dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Simpan
beberapa perkataan Tuhan berupa janji pengampunan
dosa, bacalah lalu berdoa. (Misal: 1 Yoh 1:9; Maz 32:1-2;
Maz 51:10, 17; dlsb).
•
Jika kita merasa ada orang lain yang terkena dampak
kesalahan kita (apapun variasi realita yang dihadapi),
beranikan diri untuk rekonsiliasi dengannya.
- Elemen j-m
•
Sediakan waktu tiap hari untuk membaca Alkitab (15-30
menit bisa sekitar 2-4 fasal). Saran: membaca secara
sistematis dan tidak loncat-loncat dari satu bagian kitab
suci ke bagian lainnya.
•
Ketika dalam perjalanan (daily commute), luangkan
waktu mendengar radio Kristen atau baca artikel
Kristiani yang menarik untukmu.
•
Dapat berlangganan mailing list Kristen yang
membangun dan memberi daftar pokok doa.

3. Kita Meresponi FirmanNya
- Elemen n-p
•
Cari waktu berdoa ditengah kesibukan harian. Inilah
pengakuan iman.
•
Dalam relasi sosial, jangan takut menawarkan doa buat
o. Doa Bapak Kami o. Mengikuti pengajaran
orang lain. Itulah syafaat kepedulian sosial.
Tuhan akan doa
•
Naikan Doa Bapa Kami (bisa dengan nyanyian) dalam
hati.
p. Seruan pengakuan sebagai
p. Pengakuan
- Elemen q
satu gereja
Iman Rasuli
•
Banyak hal bisa disyukuri: makanan, pakaian, atap,
pekerjaan pendidikan, keamanan, kesehatan, dll. Satu
q. Ucapan Syukur q. Pengajaran Tuhan
keluarga bisa buat gerakan menyisihkan uang makan
Persembahan
(jadi skip 1x makan) lalu diberikan kepada panti asuhan,
anak-anak bisa diajarkan menulis Thank You Note buat
gurunya atau di kulkas bisa ditempel satu notes buat
tulis 1 ucapan syukur untuk hari yang sudah lewat, dan
lain sebagainya.
•
Be Creative!
n. Doa

n. Kepedulian bagi orang lain
dan dunia

4. Allah Mengutus Kita Melakukan Kehendaknya
r. Pujian Tekad
s. Pengutusan
t. Saat Teduh

q. Ungkapan komitmen hidup setelah menerima pengajaran Tuhan
s. Siap diutus kembali ke dunia dengan penyertaan Allah Tritunggal
t. Diam diri
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mengenal lebih dekat
perjalanan hidup

karim dan henny

Pencobaan selalu datang tanpa diduga, baik
waktu, jenisnya atau kepada siapa. Ada berbagai
cara orang menanggapinya – bisa positif, negatif,
menarik pelajaran dari peristiwa pencobaan
tersebut, melakukan refleksi dan masih banyak
lagi. Artikel berikut bercerita tentang pengalaman
satu keluarga dalam menghadapi pencobaan.

Kesaksian Karim
Life has an unfair, unpredictable quality about it and you must
take it as it comes.
Pernyataan yang sederhana dan masuk akal dari Lee Kuan Yew,
Perdana Menteri pertama Singapura. Pernyataan tersebut juga
nyata dalam kehidupan keluarga kami ketika saya menghadapi
penyakit kanker hidung (nasopharyngeal carcinoma) dan
kehilangan pekerjaan di tahun 2012-2013.
Gejala ada air di dalam telinga sudah dimulai dari bulan
Desember 2011, pengecekan ke beberapa dokter spesialis sudah
dilakukan. Setelah cukup lama gejala2 tersebut tak kunjung
hilang, dokter mengusulkan untuk melakukan biopsi. Dengan
enteng penuh percaya diri saya katakan go ahead.
Bulan Mei 2012, kejutan yang tidak akan pernah saya lupakan,
ketika vonis positif kanker hidung disampaikan oleh dokter tanpa
basa basi dan penghiburan. Tentu saja reaksi pertama adalah
denial, bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi kepada saya yang
baru saja melakukan general checkup dan hasilnya clean??
"Ya, anda positif kena kanker NPC", begitulah kalimat
sederhana tanpa basa basi itu, dilanjutkan dengan, "Kami akan
segera menjadwalkan pemeriksaan selanjutnya. Minggu depan
anda akan bertemu dengan panel dokter senior yang akan
memberitahukan tentang treatment yang anda akan jalani.” 15
menit, 15 menit saja berita disampaikan. Saya berharap lebih –
oh ya, ini penyakit biasa, ngak usah takut, etc dlsb. Tidak ada.
Anda positif, check MRI etc, dan follow-up dengan treatment,
seolah2 saya menderita penyakit flu.
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Tidak ada doa yang saya panjatkan pada saat
itu. Reaksi saya yang pertama adalah lemas,
kehilangan tenaga dan dilanda ketidak percayaan.
Pikiran pertama yang muncul adalah, seandainya
saya tidak ada, apakah materi yang saya
rencanakan bagi keluarga saya itu cukup, seolaholah saya bisa mengatur itu. Tetapi tidak ada
waktu yang cukup bagi saya untuk bersedih dan
menangisi berita yang mengejutkan ini. Istri dan
boss segera saya beritahu. Langkah-langkah yang
diperlukan untuk menghadapi treatment segera
diambil, baik di pekerjaan maupun di keluarga.
Tiba-tiba saja saya menjadi anggota tetap
Singapore Cancer Society. Rumah sakit menjadi
kantor kedua, perawat, dokter, pasien-pasien,
suasana rumah sakit, tiba-tiba menjadi bagian
hidup saya selama kurang lebih 4 bulan.

Dan kalau dihentikan di tengah jalan, nanti harus
dimulai lagi dari awal. Untuk itu, secara regular, saya
harus mengunjungi Nutrician yang akan menasehati
untuk makan ini dan itu.

Masa Perawatan (treatment)

Di akhir masa radiasi, saya mengalami kesakitan
fisik paling besar. Tetapi semakin sakit, semakin
banyak mujizat Tuhan saya rasakan. Mungkin itulah
natur alami manusia. Saya merasakan mujizat Tuhan
yang luar biasa sekarang ini, dengan adanya ludah.
Yah, anda tidak salah baca, ludah. Ludah mengolesi
mulut, membantu kita saat makan, saat kita
batuk, dan flu. Bersyukurlah untuk kelenjar ludah
yang tidak pernah kita beri perhatian yang cukup.
Seandainya tidak ada ludah, anda memerlukan
pelumas untuk makan dengan baik, akan gampang
tersedak dan yang paling penting kalau gigi
bermasalah, akan sulit dicabut maupun ditambal
karena keringnya rongga mulut.

Kanker di stadium tiga menuntut treatment
sebanyak 33x radiasi dan 6x kemoterapi. Dan,
wow!! Apa yang selama ini saya dengar dari orangorang bahkan orang tua saya sendiri, kali ini saya
alami. Radiasi di bagian leher menghancurkan
kelenjar ludah, membuat mulut, kerongkongan

Beberapa dampak yang lain dari treatment adalah
• Kehilangan indera perasa, makanan jadi tawar
• Luka-luka di gusi menyebabkan kesakitan saat
mengunyah dan menelan
• Gampang flu karena tenggorokan menjadi lebih
peka

"

Tetapi semakin banyak

tantangan, semakin besar

karunia Tuhan. Tuhan serasa
semakin dekat, semakin cepat
dan mudah mensyukuri berkatberkatNya, semakin banyak
mujizat dialami.

"

dan tenggorokan kering. Untuk perawatan radiasi,
ada masker yang harus dipasang ke kepala saya
supaya kepala tidak bergerak-gerak. Kalau kurang
makan, ukuran kepala akan mengecil. Akibatnya
masker tidak pas lagi, dan radiasi bisa dihentikan.

Di tengah masa treatment, saya
diberitahu kalau perusahaan tempat
saya bekerja melakukan downsizing
dan saya termasuk yang kena
dampaknya. Berita ini, walaupun
mengejutkan, sudah saya perkirakan
sebelumnya. Beberapa tahun terakhir
memang kondisi perusahaan sedang
tidak bagus.
Tetapi di tengah treatment, tidak
ada bayangan apa dan bagaimana
kehidupan tanpa pekerjaan. Kesakitan
fisik yang luar biasa dan tuntutan
untuk tetap makan supaya cukup sehat
untuk melewati seluruh proses radiasi
dan kemoterapi menuntut perhatian
penuh. Tidak ada ruang untuk
memikirkan hal-hal yang lain.

Selesai treatment, pemulihan kesehatan dan
kekuatan, balik kerja untuk sementara waktu
sebelum secara resmi dihentikan, mencoba usaha
sendiri, mencari pekerjaan baru adalah suatu
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pengalaman hidup yang luar biasa. Ada banyak
sekali pergulatan batin; harapan yang datang
dan pergi; penolakan dan interview yang gagal;
kepercayaan diri yang luntur; semua ini adalah
perjalanan iman yang penuh tantangan dan luar
biasa. Tetapi semakin banyak tantangan, semakin
besar karunia Tuhan. Tuhan serasa semakin dekat,
semakin cepat dan mudah mensyukuri berkatberkatNya, semakin banyak mujizat dialami.
Saya tidak mengidolakan penderitaan dan bukan
penganut teologi penderitaan. Bila diberi pilihan,
saya tidak akan mau memilih jalan ini. Tetapi bila
Tuhan mengijinkan saya alami, saya bersukacita
di dalam dan berharap kepadaNya. Saya bangga
menjadi pilihan Tuhan dan mendapat pendisiplinan
dari Dia.
Bagaimana saya menghadapi hal itu?
Walaupun sering bertanya kepada Tuhan Yesus,
mengapa harus melewati perjalanan hidup yang sulit
dari sudut pandang manusia, namun secara sadar
saya mengerti Tuhan ijinkan ini demi kebaikan saya.
Walaupun pernah bersungut2, marah, kesal, kecewa,
dan lain sebagainya, tidak sekalipun terlintas pikiran
untuk menyangkal dan mencari Tuhan yang lain.
Belajar dari tokoh Ayub dan Yusuf di Alkitab, sudah
jelas Tuhan membentuk karakter anak-anakNya
melalui tantangan kehidupan seperti penyakit,
pekerjaan, dan hal2 duniawi lainnya. Sebagai orang
tua, saya mengerti perasaan Allah Bapa seperti
perasaan orang tua yang mendisiplinkan anaknya
(Amsal 3:12).
Tuhan memberi dukungan melalui berbagai
cara. Yang pertama adalah keluarga, teman2 dan
komunitas gereja. Peran keluarga, istri dan anak,
sangat vital dalam memberi dukungan kasih,
inspirasi dan harapan. Demikian juga teman2 yang
sepenanggungan, baik yang sama-sama pernah
sakit maupun yang sedang mencari pekerjaan,
dengan ajaib Tuhan mempertemukan kami untuk
saling mendukung dan berbagi pengalaman. Dan
tentu saja, rekan se-GPBB yang turut mendukung
dan mendoakan kami. Semua itu adalah berkat dan
karya Tuhan yang nyata.
Hal yang lain adalah Tuhan serasa lebih dekat di
masa-masa sulit tersebut, seperti doa "Footprint: ...
When you saw one set of foorprints, it was then that
I carried you". Tidak bisa dipungkiri, dalam masa2
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sulit, pertanyaan-pertanyaan seperti mengapa,
kapan selesai, bagaimana menghadapi, sering sekali
ditanyakan. Tetapi sungguh ajaib dan luar biasa,
seringkali Tuhan menjawab pertanyaan tersebut,
bukan dengan jawaban yang saya inginkan tetapi
dengan Firman Tuhan dan ilustrasi yang tepat
melalui buku-buku Kristen, channel media sosial
seperti GodFruits.com, newsletter@e.faithgateway.
com dan lain2. Kadang itu menyakitkan karena tidak
enak didengar, tetapi ingatlah kasih Tuhan dalam
Roma 8:32.
Buku-buku Kristen membuka mata bagaimana
Firman Tuhan itu nyata dalam kehidupan manusia
dan bagaimana karya kasih Tuhan dinyatakan bagi
manusia. Pernah ada satu kali, buku "God will carry
you through" dari Max Lucado, saya baca selesai
hanya dalam waktu dua hari, karena begitu takjub
akan karya dan kasih Tuhan bagi umat manusia.
Buku2 lain yang saya pernah baca adalah:
1. "Dukaku adalah tempat kudusmu" dan
MendapatkanMu dalam Kehilanganku" karya
Yohan Candawasa
2. Jesus Code by OS Hawkins.
3. If you want to walk on water, you've got to get
out of the boat by John Ortberg
4. Nick Vujicic "Unstoppable". The Incredible
power of faith in action
Pelajaran yang dapat dipetik

PERCAYA:
Percayalah kepada rancangan Tuhan karena Yeremia
29:11, "Sebab Aku ini mengetahui rancanganrancangan apa yang ada pada-Ku mengenai kamu,
demikianlah firman TUHAN, yaitu rancangan damai
sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk
memberikan kepadamu hari depan yang penuh
harapan." Percaya, bukan sesuatu yang mudah,
terlebih lagi bila kenyataan tidak seperti yang
diinginkan dan direncanakan. Oleh sebab itu kita
perlu beriman.

BERIMAN:
Beriman seperti Sadrakh, Mesakh dan Abednego
dalam Kitab Daniel 3:17-18. Berkat, karunia,
kesabaran dan kasih Tuhan yang luar biasa,
menumbuhkan iman seperti itu didalam diri saya.
Saya sangat bersyukur atas karunia iman tersebut.
Dengan iman, saya berharap akan kesuksesan dan
kebahagiaan di kekekalan.

Kesaksian

BERHARAP:

Tuhan menjanjikan sorga yang indah dan upah yang
luar biasa bagi umat tebusanNya yang percaya dan
beriman kepadaNya, seperti yang ditulis dalam kitab
Wahyu, dan dua ayat dari Wahyu 14:12-13: Yang
penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus,
yang menuruti perintah Allah dan iman kepada
Yesus. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata:
Tuliskan: "Berbahagialah orang-orang mati yang
mati dalam Tuhan, sejak sekarang ini." "Sungguh,"
kata Roh, "supaya mereka boleh beristirahat dari
jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka
menyertai mereka."

tanpa mengetahui bagaimana bisa terwujud, saya
juga mau percaya, beriman dan berharap kepada
Tuhan. Tuhan sudah menggenapi sebagian janjijanjiNya yang ditulis dalam Alkitab, dan Tuhan
pasti akan menggenapi janji-janjiNya yang lain.
Dengan demikian saya bisa menyanyikan lagu
"Trust and Obey" karya Daniel B. Towner, 1887,
dengan percaya diri.

Belajar dari Yusuf yang percaya kepada mimpimimpinya, beriman dan berharap kepada Tuhan

God Jesus Christ is good, now and forever and
ever. Amen.

Terimakasih kepada istri, anak dan semua rekan2
GPBB yang mendukung saya dan keluarga kami
melewati perjalanan ini.

"

Kesaksian
HENNY

"

Disaat kesesakan..
Engkau memberikan
kelegaan…..

P

ada saat saya berpikir kembali 3 tahun yang
lalu, saya sungguh mengucap syukur buat
pernyertaan Tuhan hingga saat ini. Sebagai
manusia biasa dengan segala kelemahannya,
respons saya saat itu adalah shocked and
speechless. Kami sempat berdiam sejenak, tapi
kami tahu bahwa kami harus move on. Kami
berdoa bersama (bertiga dengan anak kami yang
saat itu masih belum genap 2 tahun), mohon
campur tangan Tuhan dalam setiap langkah dan
keputusan yang diambil. Saya teringat, di doa saya
pribadi, saya mengatakan kepada Tuhan, “Tuhan,
tolong beri saya kekuatan dan kejernihan pikiran
dalam hal ini”.

Dan, YA, Tuhan mendengar dan memimpin
langkah kami. TuntunNya nyata pada keluarga
kami.
1 Petrus 3:12 “Sebab mata Tuhan tertuju kepada
orang-orang benar, dan telingaNya kepada
permohonan mereka yang minta tolong,….”

Kekuatiran dan kecemasan
Kekuatiran pasti ada, apalagi saat itu Mama
Mertua saya bahkan bertanya pada saya, andai
suami saya ‘tidak bertahan’ dalam treatment yang
dijalaninya.
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Saya yakin dengan kekuatan doa, baik doa pribadi
maupun doa kelompok, ataupun doa orang lain
yang mendoakan. Dan saat itu, saya yakin dengan
pernyertaan Tuhan, sehingga dalam menjalani satu
hari demi satu hari, saya lakukan yang terbaik dalam
peran saya sebagai istri dan mama.
2 Korintus 5: 7: “… Sebab hidup kami adalah hidup
karena percaya, bukan karena melihat”.
Mudahkah? Tentu saja tidak. Kelelahan fisik sering
melanda saya. Di saat semua (suami dan anak saya)
tidur, saya sering memandangi raut muka mereka,
dan itulah yang menjadi kekuatan saya untuk maju
bersama Tuhan. Tuhan memberikan Karim menjadi
suami, pastilah ini rencanaNya. Tuhan memberikan
mujizat besar melalui anak kami – Jesslyn, pastilah
ini juga rencanaNya.

Menjalani hari-hari menemani
suami dan menjaga anak…
Melihat kembali masa itu sungguh nyata kasih
dan penyertaan Tuhan, betapa baiknya Tuhan kita.
Disaat kita diberikan ujian, kekuatanNya sungguh
dinyatakan. Tentunya tidak lah mudah juggling
antara merawat suami dan anak yang masih kecil
saat itu. Tetapi kala itu, doa saya :
“Tuhan ijinkan saya melalui hari ini, melayani mu
melalui peran saya sebagai mama dan istri. Jangan
juga biarkan saya melupakan bahwa saya juga
anakMu dan Engkaulah Bapa tempat ku bergantung,
bertahan dan menangis”. Mazmur 4 : 2 menjadi
sandaran saya : “.. Di dalam kesesakan, Engkau
memberi kelegaan kepadaku, kasihanilah aku
dan dengarkanlah doaku”. Dan ya, hari demi hari
terlewatkan hingga treatment dan masa pemulihan
– sekitar 4 bulanan usai.
Saya pun mengucap syukur karena Tuhan memakai
beberapa teman yang setia membantu kami dalam
belanja atau membeli bahan-bahan masakan;
bahkan memasakkan masakan/makanan penunjang
dan mengantar kesana kemari. Saya yakin, Tuhanlah
yang menggerakan mereka.
Tuhan memakai mereka sebagai perpanjangan
tanganNya untuk kami. Doa kami untuk mereka,
biarlah berkat Tuhan selalu ada pada mereka.
Menjaga kestabilan emosi tentunya juga relasi
quiet time dengan Tuhan sangatlah vital dalam
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menghadapi realita ini. Saya sadar penuh kestabilan
emosi haruslah saya rengkuh supaya segala rasa
kekuatiran, kesedihan, campur aduk perasaan,
social judgement, bisa saya hadapi dan tetap tegar
dimata suami dan anak. Saya hanya bergantung dan
berjalan bersama Tuhan. … secara nyata, saya agak
lebih diam.
Tapi satu hal, saya TIDAK pernah mempertanyakan
kepada Tuhan mengapa hal ini terjadi, karena saya
percaya akan kedaulatan Tuhan, saya percaya tidak
ada yang kebetulan dimata Tuhan. Semua yang
terjadi, Tuhan tahu.
Saya mengucap syukur Tuhan memberikan kekuatan
extra. Selama hampir 4 bulan (masa treatment dan
pemulihan) Tuhan mengijinkan saya untuk selalu
konsisten dengan quiet time di saat subuh sebelum
saya memulai aktivitas. Sepertinya saat itu, Tuhan
selalu membangunkan saya jam 4 pagi dengan
kesegaran baru, tanpa ngantuk-ngantuk. Dan saat
ini saya rindu dengan quiet time di saat subuh, saat
sebelum melakukan aktivitas yang lain. Dan saya
ingin melakukannya kembali.

Penutup
Tidak ada tips fantastis yang ingin dibagikan. Setiap
orang pasti ada masanya mengalami krisis, baik
sebagai istri maupun suami. Kacamata krisis bisa
ditinjau dari banyak segi.
Sebagai suami istri yang sudah dipersatukan dalam
satu pernikahan kudus, berjalan bersamalah
didalam setiap tahap kehidupan yang naik
turun, bergantunglah kepada Tuhan yang sudah
mempersatukan didalam satu pernikahan. Salinglah
mendengar, salinglah menopang dan memberi
kekuatan. Itu saja.
Pada akhirnya , Mazmur 118:21 – “Aku bersyukur
kepadaMU, sebab engkau telah menjawab aku dan
telah menjadi keselamatanku” dan Mazmur 107:15
– “Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena
kasih setiaNya, karena perbuatan-perbuatanNya
yang ajaib terhadap anak-anak manusia.” selalu
mengingatkan kami akan campur tangan Tuhan di
keluarga kami.
Soli Deo Gloria (Glory to God alone)
Singapura, 23 April 2015

Lemparan Ke Dalam

Anak Memerlukan Kristus
Silvia Wiguno Setiawan

S

eperti biasa banyak orang (dewasa) berbondongbondong memenuhi tempat Yesus mengajar. Kehadiran
Yesus selalu saja menyedot perhatian banyak orang.
Mereka tidak sabar untuk bertemu Yesus. Mereka “haus”
akan pengajaran Firman-Nya. Mereka tidak hanya datang
dari tempat-tempat yang dekat. Mereka juga ada yang
datang dari tempat-tempat yang jauh.
Hari itu, terlihat orang-orang membawa anak-anak kecil ke
tempat itu. Tiba-tiba saja, orang-orang tersebut mengantar
anak-anak mereka yang masih kecil ke depan menemui
Yesus. Mereka ingin agar Yesus menjamah mereka,
memberkati mereka. Pastilah orang banyak merasa
terganggu. Bahkan, mungkin para murid akan menegur
orang tua mereka.
Tetapi tanggapan Yesus sangatlah berbeda. Yesus bukan
hanya tidak suka mendengar apa yang dikatakan oleh
orang dewasa dan para murid-Nya. Yesus marah! Yesus
marah jika ada yang menghalangi anak-anak datang
kepada-Nya (Mrk 10:13-14). Yesus mengutuk orang
yang menyesatkan anak-anak (Mat 18:6). Yesus senang
menyambut, memberkati, dan mengasihi anak-anak (Mrk
10:15-16).
Riset yang dilakukan oleh Dan Brewster (Compassion
International) menunjukkan bahwa 60-85% orang dewasa
yang menerima Kristus mengambil keputusan antara usia 4
dan 14 tahun (dipopulerkan dengan sebutan Jendela 4/14).
Bukankah data ini seharusnya membuat kita mengerti betapa
pentingnya menjangkau anak-anak bagi Kristus?
Anak-anak kita tidak dilahirkan dengan rancangan tanpa
noda (dosa). Roma 3:23 jelas sekali menyebutkan bahwa
semua orang (termasuk anak-anak) telah berbuat dosa dan
telah kehilangan kemuliaan Allah. Anak-anak memerlukan
Kristus!
Sebagai orang dewasa seringkali kita bersikap seperti para
murid yang menghalangi anak-anak untuk datang kepada
Yesus. Kita meragukan kemampuan anak untuk memahami
berita Injil. Kita berpikir belum saatnya bagi mereka untuk
berpikir seberat itu. Kita berpikir nanti sajalah kalau sudah
dewasa, biarkan mereka memutuskan sendiri kelak.
Kenyataannya, anak-anak perlu mendengar berita Injil
sedini mungkin. Anak-anak perlu dibina dengan mendalam
sedini mungkin. Anak-anak perlu dimuridkan sejak masa
mudanya. Atau .... mereka akan dimuridkan oleh dunia ini
(dan media tentunya!). Anak-anak tidak terlepas dari dosa
dan berbagai pergumulan hidup. Bukankah tidak ada yang

lebih indah bagi kita selain menyaksikan anak-anak kita
menaruh kepercayaan kepada Allah, senantiasa mengingat
perbuatan-perbuatan-Nya, dan memegang perintahperintah-Nya seumur hidup mereka? (Mzm. 78)
Pertanyaan yang seringkali muncul kemudian adalah
bagaimana caranya menyampaikan berita Injil kepada
anak? Ada 2 hal yang perlu kita perhatikan. (1) PAHAMI
BERITA INJIL. Pertama-tama, tidak bisa tidak, kita
perlu mempelajari dan memahami apa itu berita Injil
keselamatan secara lengkap. Tidak mungkin kita
mengajarkan kepada anak jika kita sendiri tidak mengetahui
dan tidak hidup di dalamnya. (2) PAHAMI ANAK. Apa yang
Alkitab katakan tentang anak? Anak memerlukan Kristus!
Anak dapat berespons terhadap Injil. Setelah itu, barulah
mempelajari dan memilih metode yang akan kita gunakan
sesuai dengan tahap perkembangan anak.
Tidak ada satupun metode yang tepat untuk semua anak.
Beberapa metode sederhana yang sering digunakan adalah
EE kids (Evangelism Explosion) dan Wordless
book (buku tanpa kata) dengan segala variasinya yang
sangat menarik yang dikembangkan oleh CEF (Child
Evangelism Fellowship). Di atas semuanya itu
berdoalah, minta Roh Kudus memampukan kita untuk peka
dan kreatif di dalam menyampaikan berita Injil!
Kiranya Allah yang memiliki tuaian ini sendiri yang
senantiasa menolong kita untuk menjangkau dan
mendampingi anak-anak di dalam mengenal dan hidup di
dalam-Nya. Tuhan memberkati!
Beranda 25

Retreat GPBB 2015

Nyama

Retreat Jemaat GPBB tahun 2015 dengan

tema Nyaman (tidak sama dengan) Aman
diselenggarakan di Batam View Resort, Batam
dari tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni. Peserta
mencapai 307 jemaat dan dengan hati yang siap
menggali firman Tuhan dibagi 2 kelompok besar
yang berangkat dari Tanah Merah Ferry Terminal
menuju ke pulau Batam.

Hari Pertama

Retreat diawali dengan makan malam bersama di
Kelong dan dilanjutkan dengan acara kebaktian
pembukaan yang dipimpin oleh Pdt. Joseph Theo
dengan tema “Tuhan Tak Pernah Diam”.

29 Mei – 1 Juni 2015
Batam View Resort
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Hari Kedua

Diawali dengan Plenary Session 1 yang
bertemakan ‘Desiring God: desiring God
rediscovering our first love’ (Wahyu 2:1-7) yang
dibawakan oleh Pdt. Erick Sudharma.

Liputan

an <> Aman
Diawali dengan pertanyaaan ‘Apakah GPBB gereja yang nyaman?’, Pdt. Erick
memperkenalkan istilah ‘Gue Banget’.
Nyaman = Gue Banget, dengan membawa contoh Gereja di Efesus sebagai
gereja yang nyaman karena giat dalam pelayanan, saleh dalam kelakuan, lurus
dalam ajaran, militan dalam kesaksian, tidak mengenal lelah dan pantang
menyerah.
Namun nyaman tidak otomatis aman.
Aman = Kristus Banget
Pdt. Erick Sudharma
memperkenalkan istilah "Gue
Banget" untuk NYAMAN dan
"Kristus banget" untuk AMAN

Untuk merasa aman diperlukan Iman, iman yang dihasilkan dari buah-buah
roh. Iman yang bukan hanya percaya tapi cinta dan takut akan Tuhan. Takut
pada Tuhan bukan karena Dia akan menghukum tapi takut akan Tuhan karena
Dia begitu mencintai manusia.
Kata ditakuti (Ibrani: yare) bisa berarti takut (hormat), takut (taat) – sama
dengan bahasa jawa ‘ajrih-asih’. Ajrih berarti takut dan asih artinya cinta. Kita
taat kepada Tuhan bukan karena takut dihukum olehNya, tapi karena kita
mencintaiNya dan tidak mau melukai hatiNya.
Gereja di Efesus tidak aman karena sudah kehilangan cinta semula, kehilangan
pekerjaan semula yang adalah buah dari ajrih asih, serta terancam kehilangan
keberadaan yang semula – tetap ada dan nyaman tapi tanpa kehadiran Kristus.
Untuk menjadi gereja yang aman diperlukan sikap-sikap berikut:
- Sadar dosa
Apakah kita menjalani keseharian kita sebagai buah cinta kita kepada
Kristus?
- Bertobat
Kembali dan tetap melakukan apa yang baik, tapi dengan semangat baru.
Hubungan dengan Tuhan bukan demi asas manfaat tapi karena
mencintaiNya.
- Semangat menang (perseverance)
Bukan berarti tanpa cacat tapi tekun membangun cinta dan hubungan
dengan Tuhan (pantang menyerah)
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Abadi
Apakah kita terus berusaha mewarisi cinta
Allah yang abadi?
-

Sesi ini diakhiri dengan sebuah refleksi: relasi
dengan Tuhan adalah segalanya, melampaui
apapun. Apakah keseharian kita merupakan ekspresi
cinta kita kepada Tuhan?

2.

Acara dilanjutkan dengan diskusi kelompok dan
makan siang. Sesudah sesi komisi diadakan foto
bersama dan acara bebas. Makan malam diadakan
di pinggir pantai.
Sesudah makan malam, Pdt. Erick melanjutkan
dengan Plenary 2 yang bertemakan Peran Komunitas
Kristen di Masyarakat yang Individualis:
Nyaman=gue banget dan aman=Kristus banget
Gue banget harus diselaraskan dengan Kristus banget.
Dasar bacaan: 1 Yoh 1: 2, 1 Yoh 2:2, 1 Yoh 4: 7-8.
Pembahasan dimulai tentang Minggu Trinitas –
persekutuan dengan satu sama lain, di sini dan kini,
bukan nanti.
Bagaimana hidup dalam persekutuan dengan
Tritunggal dan sesama?
1.

Perlu berlaku benar seperti Kristus
Dengan berlaku benar, kita mewariskan
kebenaran pada yang lain. Tapi ketika kita tidak
berlaku benar, kita mewariskan suatu yg buruk.
Itu adalah suatu pengkhianatan terhadap
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3.
4.

persaudaraan dalam darah Tuhan Yesus.
Pengakuan tanpa kelakuan adalah kepalsuan,
rutin berbakti, pelayanan tidak menjadi
jaminan telah hidup dalam persekutuan.
Kita perlu mengaku dosa
Mungkin kelakuan kita baik-baik saja tapi
tidak cukup. Berlaku benar tidak berarti
tidak berbuat dosa lagi, tapi mengakui
kelemahan diri dan pantang menyerah untuk
menghilangkan segala kebiasaan buruk.
Istilah tumben: semua yang tumben bukan
kebiasaan, bukan hal yang mencerminkan
kebiasaan, bukan gue banget
Komentar macam apa yang sering dilontarkan
pada Anda? Tumben dia berbuat dosa atau
tumben dia berbuat kebenaran?
Bersandar pada Kristus sang mediator
(1 Yoh 2:2)
Hidup saling mengasihi (1 Yoh 4:7-8) kita harus
membangun persekutuan dengan sesama.

Konklusi dengan konsep ubuntu (filsafat sosial kuno
dari Afrika), yang berarti I am because you are (saya
adalah kamu, kamu adalah saya).
Ubuntu adalah konsep kemanusiaan, kebersamaan,
kepedulian, merasakan apa yang diperhatikan, tetapi
tidak berarti harus menerima dan menanggalkan
kepentingan sendiri.
Iman komunal adalah iman yang tidak berdiri sendiri
tapi ada dan ditopang oleh iman-iman yang lain.
Iman kita tidak akan bertahan kalau tidak ada yang
menopang kita selama ini.
Dalam setiap masalah terkandung mutiara dan
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dalam hubungan kita pasti ada konflik. Tapi
yakinlah bahwa dalam setiap masalah terkandung
mutiaranya.
Amsal menyebutkan “besi menajamkan besi,
manusia menajamkan sesamanya” – semua
proses membuat kita semakin tajam secara positif.
Tapi kalau kita tetap saling menghujat satu sama
lain kita kehilangan mutiara itu.
Sudahkah kita memberikan kehadiran kita yang
terbaik di tengah rumah tangga kita, sebagai istri,
suami, anak? Dalam hidup bergereja, apakah
kita sudah memberikan kehadiran yang terbaik
bukan rutinitas, yang ada greget semangat dan
cinta yang menyala-nyala melayani Tuhan? Di
tengah masyarakat yang individualis apakah kita
memberikan kehadiran kita dalam masyarakat?

Hari Ketiga

Diawali dengan sesi komisi yang bertemakan
Family Cohesiveness in an Impersonal Society,
dibawakan oleh Dr. Val Gonzales.
Keluarga mendapatkan tempat yang sangat
penting di Alkitab. Perjanjian Lama maupun
Perjanjian Baru memberikan instruksi tentang
hidup berkeluarga.
- Keluarga didorong untuk mengutamakan
kebersamaan.
- Kehidupan keluarga perlu kekompakan untuk
mengatasi ketidakpedulian di masyarakat.
- Untuk menjadi kompak perlu untuk bersatu,
untuk tetap bersama perlu keterikatan satu
sama lain.
- Dalam pemeliharaan Tuhan, keluarga
merupakan unit pertama dimana hubungan

antar manusia dimulai dan tumbuh.
- Perpecahan terjadi ketika tidak ada kekompakan
diantara anggota keluarga seperti yang
ditunjukkan oleh kurang atau tidak adanya
persatuan.
- Perpecahan dalam keluarga mengakibatkan
masalah sosial.

Dua dinamika yang penting:
1. Keluarga harus memiliki tujuan bersama.
Tujuan bersama dapat berkontribusi untuk
kekompakan keluarga:
- Sebuah keluarga dengan tujuan bersama
akan mengalami kekuatan internal.
- Sebuah keluarga dengan tujuan untuk
bersatu mengalami layanan yang tak
tergoyahkan (Yos 24: 14-15), melayani dan
mengasihi Tuhan adalah pilihan.
- Sebuah keluarga dengan tujuan terpadu
mengalami keselarasan (Ams 1: 8-9).
2.

Keluarga harus mengembangkan antusiasme
untuk berinteraksi. Sebuah dasar yang kuat
harus ditanamkan kepada setiap anggota
keluarga yang:
- Masing-masing adalah hadiah (Maz 127:
3-5).
- Masing-masing memiliki hadiah (Ams 22: 6).
- Masing-masing adalah hadiah untuk
masing-masing (Efe 6: 1-4).

Makan siang dilanjutkan dengan acara kebersamaan
berupa permainan untuk menjalin keakraban
diantara peserta. Sesudah acara bebas, makan
malam diadakan di pinggir kolam renang.
Acara dilanjutkan dengan Plenary 3 yang
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bertemakan Mendengarkan suaraNya di tengah
kebisingan Dunia dan kembali dibawakan oleh Pdt.
Erick Sudharma.
Pembacaan Alkitab dari Ibr 5:11 sampai Ibr 6:8.
Realitas bencana rumah tangga/bencana sosial
sebagai akibat ulah manusia. Persoalan utama
kita adalah lamban (atau malas) dalam hal
mendengarkan dan cepat melupakan.
Dalam zaman teknologi era digital destructions, yang
tanpa disadari menggiring kita menuju kedangkalan
yang serba praktis dan autistic. Kita merasa
terganggu kalau harus berhubungan dengan orang
berhadap-hadapan muka (face to face). Kita lebih
merasa aman lewat media sosial.
Manusia melakukan berbagai tugas secara multi
tasking padahal rancang bangun otak kita itu
serial dan ini berbeda dengan prosesor komputer
yang bisa melakukan parallel processing. Gadget
memaksa kita mengerjakan banyak aktivitas dengan
kualitas dangkal.

Apa arti DEWASA :
1. Punya panca indera terlatih untuk membedakan
yang baik dari yang jahat (Ibr 5:14). Mengerti apa
yang disukai Allah dan mana yang tidak disukai –
in-tune with God (Rom 12:2).
2. Dasar pertobatan yang sejati adalah
penyerahan diri kepada Tuhan, menjadi
muridNya dan taat kepadaNya. Bukan
berdasarkan konsep Teologi murtad yang
pertobatannya sia-sia, taat karena takut masuk
neraka. Bertekun dalam iman mungkin jatuh
bangun tapi pantang menyerah.
3. Menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang
berguna bagi mereka yang mengerjakannya
(Ibr 6: 7-8)
Kita menjadi tumbuh-tumbuhan herbal yang
bermanfaat untuk pengobatan, yang berguna, yang
menyegarkan, membaharui, memulihkan hubungan
kita dengan sesama.
Hari ketiga diakhiri dengan malam doksologi.
Sesudahnya, komisi keluarga berinisiatif untuk
mengadakan acara tambahan – “Berpacu dalam
Melodi”.

Saat bercakap-cakap dengan keluarga sambil melihat
film drama, di tangan ada ipad, update status.
Bagaimana bisa terjadi percakapan yang dalam?

Hari terakhir, hari keempat Camp Jemaat diakhiri
dengan kebaktian penutup dengan tema Selain Kau
Tiada yang Lain dan dibawakan oleh Pdt. Budianto Lim.

Salah satu masalah di gereja adalah hal lamban/
malas mendengarkan akibat banyak gangguan
(distraction). Mendengarkan adalah sebuah
kualitas kemuridan, sebuah komitmen untuk ikut
Tuhan secara serius dan bukan sekedar memeluk
agama Kristen. Menjadi murid Yesus bukan cuma
mendengar tapi harus mendengarkan – untuk
menjadi dewasa (mature).

Selesai kebaktian diadakan acara kebersamaan dengan
permainan per Komisi. Acara diakhiri dengan check-out
dari hotel dan kembali ke Singapura.
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Sampai jumpa di Camp Jemaat
dua tahun mendatang!!
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Refleksi

Retreat GPBB
2015

Diajak mendalami
pengenalan dan
hubungan pribadi
kita dengan Tuhan
Retreat kali ini cukup
santai, program tidak
terlalu padat, acara cukup menarik dan mengesankan.

Kita mendapat kesempatan untuk merefleksi dan menemukan
kembali cinta mula-mula kita dengan Tuhan Allah. Melalui plenary
dan saat teduh setiap pagi, kita diajak untuk lebih mendalami pengenalan dan hubungan pribadi kita dengan Tuhan
Allah: bagaimana kita menjalani kehidupan harian? Apakah hidup kita hanya memperhatikan kepentingkan diri
saja (= nyaman)? Atau apakah kita sudah merasa aman, yaitu hidup yang berpusat pada Allah? Kita juga ditegur,
apakah di tengah kebisingan dunia ini, kita masih dapat mendegar suara Tuhan Allah. Jadi waktu selama 3 hari itu
benar-benar bisa berkonsentrasi belajar, berdiskusi dan bersaat-teduh. Sekarang yang penting, bagaimana tindak
lanjut kita? Itu yang masih terus saya gumulkan.
(Fanny Loe)
Memungkinkan saya mengintrospeksi dan berkomitmen
Seringkali karena terlalu sibuk, kita hanya menjalankan rutinitas kegiatan
sehari-hari tanpa banyak memikirkan hal-hal yang lebih penting dan mendasar,
misalnya motivasi kita, tujuan dan arah hidup kita. Akibatnya kita sering
memprioritaskan hal-hal yang salah atau melakukan sesuatu dengan alasan
atau motivasi yang salah.
Di camp yang lalu, saya diberi kesempatan untuk melakukan introspeksi diri,
apakah saya memiliki motivasi yang benar dalam pelayanan saya, dan apakah saya juga sudah memprioritaskan
hal-hal yang penting, misalnya keluarga, dalam kehidupan saya sehari-hari.
Lokasi camp yang mendukung, pembicara yang bermutu, kesempatan berdiskusi dalam kelompok kecil saya dan
susunan acara yang tidak terlalu padat, memungkinkan saya melakukan introspeksi diri dan berkomitmen untuk
melakukan beberapa perubahan dalam kehidupan saya.
(Daniel Hadinoto)
Sesi bagus dan menampar
Retreat 2015 kemarin berkesan buat kami sekeluarga. Tadinya kami hampir batal ikut
karena bayi kami, Josh belum sembuh dari batuk dan harus di-nebulizer 4 kali sehari.
Sempat ragu berangkat tidaknya. Akhirnya kami meminta dukungan doa dari temanteman F2 dan sepakat untuk tetap berangkat. Puji Tuhan, batuk Josh terus membaik
sepanjang retreat sehingga saya juga bisa mengikuti banyak sesi.
Anak kami yang pertama, Jane, sangat menikmati retreat. Berhari-hari bahkan
berminggu-minggu sesudahnya ia masih ingat apa yang diajarkan selama retreat.
Do what's right. Kami juga senang ada acara khusus Maria Marta, jadi helper kami
juga bisa refreshing dan berkenalan lebih dekat dengan teman-teman di grup Maria Marta. Buat kami, sesinya
bagus-bagus dan menampar. Kami bersyukur bisa ikut retreat 2015. Terima kasih untuk para panitia yang sudah
bekerja keras menyiapkan retreat ini. Tuhan memberkati.
(Steven , Grace, Jane dan Josh)
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Refleksi

Retreat GPBB
2015

Merasakan suasana kebersamaan yang begitu erat
Ini adalah pengalaman pertama kali kami mengikuti acara Retreat
GPBB dan dari awalnya pun sudah penuh dengan story. Diawali dengan
kami yang baru mau mendaftar setelah batas akhir pendaftarannya
lewat. Tetapi sie registrasi retreat terutama Ci Mega yang begitu gigih mengusahakan supaya kami bisa ikut dalam
retreat kali ini. Dan puji Tuhan akhirnya kami bisa mengikutinya.
Mulai dari meet up di gereja pada hari Jumat kami merasakan suasana kebersamaan yang begitu erat sehingga
kami benar-benar merasa welcomed dan bukan seperti orang asing. Sepanjang 3 hari acaranya benar-benar asyik
dengan proporsi yang sangat berimbang dalam memenuhi kebutuhan rohani dan jasmani (makan).
Tema retreatnya sendiri menurut kami sangat relevan dengan kehidupan kita di Singapura yang banyak dibuai oleh
kenyamanan hidup dan seringkali membuat kita lupa bahwa nyaman itu belum tentu sama dengan aman (secured).
Kami merasa diberkati melalui sesi-sesi yang diadakan, terutama sesi oleh Bapak Erick Sudharma dengan pelajaran
hidup dari ke tiga anaknya dan sesi tanya jawab dengan Dr. Val Gonzales yang penuh dengan pelajaran yang
berharga tentang keluarga dan anak. Sesi diskusi kelompok dan saat teduh juga memberi kami banyak sharing dan
masukan yang bermanfaat. Lagi-lagi kami merasa sangat welcomed oleh kelompok F2 Hillview. Pada saat saya
merasa kurang enak badan, begitu banyak perhatian yang dilimpahkan membuat
kami benar-benar merasa ada di tengah-tengah keluarga sendiri.
Kalo ada sedikit masukan yang harus diberikan, mungkin tentang timing dan
tempat acara kebersamaannya yang agak kurang bersahabat; kalo timingnya jam
3 siang mungkin lebih baik acaranya indoor saja.
Kesimpulannya, kami merasa senang dan blessed bisa ikut dalam acara
Retreat GPBB kali ini. Definitely kami bakalan look forward buat retreat
berikutnya.
(Inge Setyawan)

Sederhana tapi nyata sebagai pergumulan dan tantangan seharihari
Retreat kali ini, saya tidak mengikuti semua sesi, karena masih harus menemani
Imanuel di kelas kecil. Hanya sesi dari setelah makan siang dan malam yang saya
hadiri, jadi ini tanggapan saya untuk sesi yang saya hadiri saja lho: sangat sederhana
tapi nyata sebagai pergumulan dan tantangan sehari-hari dalam kehidupan yang
kami rasakan. Retreat ini juga memberikan semangat baru, pemulihan kehidupan
beriman dan keakraban diantara keluarga di GPBB. Kalau untuk kelas kecil, awalnya
membosankan tapi lama lama menjadi lebih menarik dan sanggup mencapai sasaran
yang dirasakan. Untuk sekolah minggu kelas yang lebih besar, harapan akan suasana
"fun" yang agak kurang. Kelas menjadi kurang menarik kata Nasya. Tapi kalau saya
cek, sasaran materinya tertanam baik di benak Nasya. Jadi secara keseluruhan kami
sekeluarga cukup puas terhadap retreat. Oh yach, hanya makanannya yang kurang ok tapi ini bukan hal yang
penting. Terima kasih untuk seluruh panitia yang sudah kerja keras menyiapkan semuanya.
(Selvie Salurante)
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Info Komisi

HIGHLIGHTS

Aktivitas KW GPBB

PERSEKUTUAN SETIAP
JUM'AT JAM 10 PAGI
DI MPH dalam segala bentuk acara
• Acara Special Valentine
• Outing Labrador Park,
Relax Ibu dan Anak
•

•

PELAYANAN MISI KW GPBB
Kunjungan Misi ke SD Yobel, Batam
• Campus Crusade

PELAYANAN PS GITA AGAPE
• Pelayanan di Kebaktian Umum
Pelayanan Angklung di Neighbourhoodfest
• Pelayanan Angklung di Cashew INC
PELAWATAN
HARI WANITA, April 2015
"Wrinkle Free Woman"
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Liputan

Say It, Write It !

Axel: membangun menara kartu

Kak Centena

September 2014 – Seminar
“I Am Who I Am”

Kegiatan
KOREM

(Komisi Remaja)

GPBB

Frankie Kusumawardana

Bible Study
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Seminar ini dipimpin oleh tim mahasiswa
konseling dari Singapore Bible College,
yang terdiri atas 3 orang, yaitu Frankie,
Centena (India), dan Grace Doan (Vietnam).
Judul ini dipilih untuk menjelas dua tema
khusus tentang Selfhood (kepribadian),
yaitu self-esteem (harga diri) dan selfefficacy (kepercayaan diri). Tema ini dipilih
karena urgensinya untuk disampaikan
di kalangan remaja. Seminar ini disertai
dengan beberapa aktivitas seperti Card’s
Tower dan “Say it, Write it”, serta tentunya
refreshments yang dibantu oleh Komisi
Wanita. Terima kasih. Tuhan Berkati.

Participant's Award

Liputan

Tim Hijau - Pemenang

November 2014 –
Sports Day @ Nan Hua
Secondary School.
Sports day (hari olah raga) kali ini
dimeriahkan dengan tiga cabang
permainan, yaitu Dodge Ball, Voli Karung
(Plastik lebih tepatnya, hehehehe),
dan the classic: Captain’s Ball. Peserta
bertolak ke lokasi setelah kebaktian dan
setibanya disana, peserta dibagi menjadi 4
kelompok warna: merah, biru, hitam, dan
hijau. Setiap kemenangan akan dihitung
dan juaranya adalah yang mendapatkan
kemenangan terbanyak dalam semua
cabang. Tim yang berhasil menjadi juara
satu adalah tim Hijau yang terdiri dari:
Wilbert, Theo, Joshua A., Jacen, Nicky,
Celia, Natalie, dan didampingi oleh Kak
Chris. Wah… nggak heran ya.
Hehehehe…. Meski lelah, teman-teman
remaja nampak sangat menikmati setiap
dinamika di dalam lapangan maupun di
luar lapangan saat beristirahat.

Bible Quiz

Voli Karung Plastik

Bible Study Series
January – April 2015
Setelah menyelesaikan sesi terakhirnya dalam pembahasan
buku Dug Down Deep di Bible Study bulan Januari, mulai
bulan Pebruari – April, Bible Study remaja hadir dengan
kemasan baru yang membahas berbagai isu yang relevan
dengan kehidupan mereka ataupun gereja. Dimulai dengan
Bible Study Edisi Special Valentine di bulan Pebruari.
Topiknya membahas tentang Godly Love and Dating. Apa
sih sebenarnya cinta itu? Bagaimanakah proses menuju
pacaran yang Godly (saleh)? Teman-teman remaja sangat
antusias dalam acara ini. Maklum, bukan saja pas dengan
hidup mereka, tapi tentunya refreshments berupa chocolate
fountain pun disediakan oleh Kakak-Kakak Pembina yang
cantik dan baik hati. Terima kasih Kak Editha dan Kak Etlana.
Untuk bulan Maret, tema Bible Study kita adalah Bible
Knowledge (pengetahuan Alkitab). Apaan sih? Nggak seru
banget ya kedengerannya. Yap. Tentu itu jadi seru karena Bible
Studynya berupa Bible Quiz!!! Dibagi dalam tiga kelompok,
peserta pun disajikan pertanyaan-pertanyaan seputar Alkitab.
Amazing!!! Ternyata teman-teman remaja sangat pandai
dalam pengetahuan Alkitab mereka. Selamat ya!!!

Valentine's Special Game
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Cermin Sejarah

YUSUF:
ORANG
YANG

BENAR
Septian Hartono

[ Catatan redaksi: di dalam Alkitab ada beberapa tokoh penting, tapi
tidak begitu banyak ditulis. Beranda edisi kali ini membahas tentang
Yusuf. ]

T

idak banyak yang kita ketahui tentang Yusuf, orang
tua Yesus. Yusuf terakhir muncul di narasi Injil ketika
Yesus berusia 12 tahun, dimana keluarga Yesus pergi ke
Yerusalem untuk merayakan hari Paskah (Luk 2:41-52). Selepas
itu, kita tidak membaca lagi kisah tentang Yusuf. Oleh karena
itu, di antara umat Kristiani Yusuf terkesan kurang populer dan
dikenal ketimbang Maria. Apa saja sebenarnya yang dapat kita
ketahui dan pelajari dari figur seorang Yusuf?
Matius mencatat bahwa Yusuf adalah seorang yang ‘tulus hati’
(dikaios) (Mat 1:19). Kata yang sama digunakan, misalnya,
di surat Roma 1:17, dimana ada tertulis, “Orang benar
(dikaios) akan hidup oleh iman.” Oleh karena itu, kita juga bisa
menterjemahkan kata ini sebagai ‘orang yang benar di hadapan
Allah’ atau ‘orang yang melakukan hal yang benar di hadapan
Allah’. Yusuf adalah orang yang benar di hadapan
Allah dan karakternya ini diuji ketika ia mengetahui
bahwa Maria telah mengandung sebelum mereka
hidup sebagai suami isteri. Dan Yusuf menunjukkan
bahwa ia memang layak dipanggil orang yang
benar. Ia tetap mengambil Maria sebagai istrinya
walaupun hal tersebut beresiko mencemarkan
namanya sendiri. Kisah ini sepatutnya menjadi
inspirasi bagi kita bahwa terkadang yang benar di
hadapan Allah tidaklah populer ataupun mudah
untuk dilakukan, apalagi di tengah situasi yang
dilematis seperti yang dihadapi oleh Yusuf.
Matius juga berulang kali mencatat bahwa Yusuf
selalu berbuat seperti yang diperintahkan malaikat
Tuhan kepadanya. (Mat 1:24, 2:13-14, 2:19-21)
Ketika malaikat berkata kepadanya untuk lari ke
Mesir, Yusuf taat. Ketika malaikat berkata kepadanya
untuk kembali ke Israel, Yusuf menurutinya juga.
Hal ini kembali menunjukkan karakter Yusuf sebagai
orang yang benar di hadapan Allah. Ia senantiasa
taat kepada apapun yang Tuhan perintahkan
kepadaNya, meskipun hal itu berarti ia mesti pergi
ke sebuah tempat yang asing (Mesir), yang tidak
menjamin kepastian yang sama seperti yang ia telah
hidupi selama ini. Apakah kita akan mengikuti sikap
Yusuf ini jika Tuhan meminta hal yang sama dari kita?

Yusuf dengan bayi Yesus
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Lukas melukiskan potret yang sama tentang Yusuf.
Yusuf dan Maria membawa Yesus ke Bait Allah
pada hari kedelapan untuk menyerahkanNya
kepada Tuhan. Mereka menyunatkan Yesus dan
mempersembahkan korban sesuai apa yang
diperintahkan dalam hukum Taurat (Luk 2:21-24,
bdk. Im 12:3, 8, Kel 13:2). Kesalehan orangtua
Yesus ini juga dapat dilihat dalam kisah yang sempat disebut di
awal tulisan ini, yaitu ketika mereka pergi ke Yerusalem untuk
merayakan Paskah. Lukas mencatat, “Tiap-tiap tahun orang
tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah… pergilah

Cermin Sejarah

Yusuf, Malaikat, Maria, dan bayi Yesus

mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari
raya itu.” (Luk 2:41-42) Yusuf, sebagai orangtua Yesus,
dengan tekun mengikuti hari raya keagamaan orang
Yahudi. Dan, yang lebih penting daripada itu, ia
berhasil pula menjadi teladan iman bagi Yesus. Lukas
kemudian mencatat, “Yesus makin bertambah besar
dan bertambah hikmatNya dan besarNya, dan makin
dikasihi oleh Allah dan manusia.” (Luk 2:52) Bukankah
hal ini yang kita terus doakan dan harapkan sebagai
orangtua, agar anak-anak kita pun dapat mengenal
Tuhan yang kita sembah dan mengikutiNya?
Setelah itu kita tidak memiliki kisah apapun lagi
di dalam Injil tentang Yusuf. Hal ini menimbulkan
beberapa teori tentang mengapa Yusuf tidak disebut
sama sekali ketika Yesus telah dewasa, sementara
Maria menempati posisi yang penting di antara
pengikut-pengikut Yesus nantinya. Salah satu teori
yang paling umum adalah Yusuf telah meninggal
dunia. Dari sinilah mulai muncul beberapa tradisi
mengenai Yusuf. Pertama, Yusuf telah lanjut usia
ketika menikahi Maria. Hal ini untuk menjelaskan
mengapa Yusuf meninggal dunia jauh lebih awal
ketimbang Maria. Karena itu, Yusuf sering dilukiskan
sebagai orang yang tua, berbeda dengan Maria yang
dilukiskan sebagai perempuan muda.
Sebuah kitab apokrifa, yaitu Proto-Injil Yakobus
(Protoevangalium of James), yang ditulis pada
pertengahan abad kedua Masehi, menyajikan sebuah
tradisi tambahan mengenai Yusuf. Kitab ini adalah
salah satu dari beberapa karya literatur gerejawi yang
ditulis waktu itu untuk memenuhi keingintahuan
umat akan masa kecil Yesus, berhubung informasi ini
boleh dibilang minim jumlahnya di Injil-injil kanonikal
(hanya Matius dan Lukas yang mencatat tentang masa
kecil Yesus, dan inipun sangat terbatas jumlahnya).

Di Proto-Injil Yakobus ini, dikisahkan bagaimana Allah
mencari seseorang untuk menjaga Maria yang saat
itu sedang mengandung Yesus. Ia memerintahkan
Zakharia, ayah dari Yohanes Pembaptis, untuk
memanggil seluruh duda untuk datang ke Bait Allah,
dan Allah akan memberikan tandaNya kepada orang
pilihanNya. Yusuf adalah salah satu dari dudaduda ini, dan ialah yang dipilih oleh Allah untuk
menjadi suami Maria. Zakharia berkata kepada
Yusuf, “Engkau telah dipilih untuk menjaga perawan
Allah.” Namun Yusuf menolaknya, katanya, “Aku
mempunyai beberapa anak dan aku sudah tua,
sementara ia masih muda. Aku takut kalau nanti aku
akan menjadi bahan olok-olokan di antara bangsa
Israel.” Zakharia pun menegurnya, dan mengingatkan
bagaimana Korah, Datan, dan Abiram mati ketika
mereka mencoba melawan Allah (Bil 16). Yusuf takut
mendengar hal ini, dan ia pun mengambil Maria
sebagai istrinya. Tentunya, tradisi ini tidak dapat
dipastikan kebenarannya. Tradisi ini hanya mencoba
menjelaskan mengapa Yusuf tidak muncul sama
sekali ketika Yesus telah dewasa, dan juga memenuhi
rasa ingin tahu umat akan masa kecil Yesus yang
memang minim jumlahnya di Injil-injil kanonikal.
Terlepas dari tradisi apokrifa ini, dari Injil Matius dan
Lukas kita memperoleh potret seorang Yusuf sebagai
seorang yang benar di hadapan Allah. Ia adalah
seorang yang saleh dan mentaati setiap hal yang
Tuhan perintahkan kepadanya. Karena itu, ia adalah
model bagi kita semua, terutama tentang bagaimana
kesalehannya ini menjadi teladan yang baik bagi
keluarganya. Kiranya Yusuf juga dapat menjadi
inspirasi bagi kita untuk mengusahakan hidup yang
saleh dan menjadi teladan yang baik bagi keluarga
kita. Terpujilah Allah!
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Travelling
Yosua Miko

D

alam Kejadian 1 diceritakan peristiwa Allah menciptakan dunia. Di sana dikatakan
bahwa Allah melihat semuanya itu baik (ayat 1-25), dilanjutkan dengan penciptaan
manusia didalam gambar dan rupa Allah (ayat 26-27), dan ditutup dengan tugas untuk
memenuhi bumi dan berkuasa atas isi bumi (ayat 28).
Bagi yang memiliki waktu, silakan membaca dulu Kejadian 1, sebelum melanjutkan pada
paragraf selanjutnya. Bagi yang tidak punya waktu, silakan dibuka aplikasi Alkitab di
smartphone dan dicek apakah benar begini ayat 26-27:

Berfirmanlah Allah: “Baiklah Kita menjadikan manusia menurut gambar
dan rupa Kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan
burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas
segala binatang melata yang merayap di bumi.” Maka Allah menciptakan
manusia itu menurut gambar-Nya, menurut gambar Allah diciptakan-Nya
dia; laki-laki dan perempuan diciptakan-Nya mereka.
Saya pernah, bahkan mungkin sering, memikirkan pertanyaan filosofis seperti “Siapa
diri saya?”, “Apa tujuan saya ada?”, “Di mana tempat saya di dunia ini?”. Pertanyaan
yang membutuhkan jawaban kompleks serta dinamis, karena baik saya maupun dunia
terus berubah (termasuk message WhatsApp yang lebih sering saya cek di smartphone
ketimbang Alkitab). Tapi kitab Kejadian memberikan panduan awal mengapa manusia
diciptakan.
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Saat Retreat Jemaat 2015 barusan, saya bersyukur bahwa
kami sempat melakukan saat teduh di sebuah jetty di Batam
View. Sambil melihat matahari terbit, merasakan angin laut
di pagi hari, dan mendengar ombak memecah karang, saya
mengingat dan membagikan satu hal:
Perjalanan menjadi seorang Kristen itu
bukan hanya untuk mengenal Tuhan yang
memberikan saya keselamatan, yang
mengampuni dosa saya, yang memberikan
saya damai sejahtera.
Dengarkanlah ombak memecah karang,
dalam setiap tetesan air tersebut ada
jutaan mahluk yang hidup di dalamnya.
Rasakan angin yang sejuk dan memberikan
kesegaran, betapa kompleks mekanisme
sensor di badan kita. Lihat matahari yang
begitu megah, dan langit yang ternyata
dipenuhi bermilyar-milyar matahari yang
kemegahannya jauh melebihi matahari kita.

Saya suka merenungkan Kejadian 1,
terutama ayat 26-27, mengapa gambar
dan rupa Allah dihubungkan dengan
berkuasa atas ikan, burung, ternak dan
seluruh bumi? Apakah Allah seorang
pengusaha komoditi ternak dan ikan?
Mengapa, misalnya, bukan dihubungkan
dengan agar manusia saling menghormati,
berelasi dan mengasihi seperti Allah saling
berelasi dalam Trinitas? Atau dihubungkan
dengan untuk belajar melihat diri secara
positif, melatih percaya diri seperti yang
sering saya dengar ketika ayat ini dipakai?
Terpujilah Tuhan, sungguh besar misteri
Ilahi yang terkandung dalam Alkitab.
Saya bersyukur manusia diciptakan
berdasar gambar dan rupa Allah bukan
untuk bergelut dalam masalah seputar
manusia saja, melainkan untuk melakukan
sesuatu yang lebih besar dari diri mereka:
berkuasa atas seluruh binatang dan
seluruh bumi.

Bagi saya, perjalanan seorang Kristen itu
adalah juga perjalanan untuk mengenali
Allah yang menciptakan semuanya ini.. Yang
menciptakan alam semesta, bumi beserta
segala isinya.
Sungguh tak terselami karya Tuhan! Betapa indah ketika
saya melihat realita ini, bahwa saya sangat kecil dan saya
seharusnya melepas variable “saya” ketika melihat Tuhan.
Tapi dari situ jugalah saya tahu bahwa saya yang kecil ini
dijaga dan diperhatikan Allah yang tak terbayangkan dan luar
biasa besarnya. Pengertian tersebut melahirkan rasa takjub
hormat yang membuat saya takut dan mencintai Dia.
Maka ketika kembali ke ayat 26-27, berkuasa di sini menurut
saya bukanlah seperti diktator atau penjajah; tapi lebih
seperti penjaga, pengayom, pendidik. Maka adalah naif bagi
seorang Kristen untuk tidak mencoba keluar, menjelajahi
dunia, mengenali dan memahami sedikit dari banyak
“kebaikan” yang sudah Allah ciptakan di seluruh bumi.
Dengan demikian maka wajar bagi kita untuk memiliki
keinginan untuk jalan-jalan, travelling, melihat dunia. Saya
selalu bersemangat ketika saya travel karena saya dapat
melihat sedikit dari keindahan dunia dan dari sana mungkin
dapat melihat sekejap kemuliaan Tuhan.
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T r a v e l l i n g
Saya sendiri bukan seorang traveller sejati, saya
belum sampai mendaki gunung Everest atau
menyelami palung Mariana, bahkan marathon 10km
saja mungkin saya tidak mampu (lebih tepatnya
belum pernah coba ). Namun saya senang jalanjalan, bahkan saya pernah ditanya polisi karena saya
jalan-jalan di daerah industri Sungei Kadut jam 3
pagi, melihat bagaimana kompleks pabrik di dini hari
ketika tidak ada aktivitas. Buat saya kehidupan itu
menarik, dunia itu menarik, maka Tuhan itu menarik.
Jadi dengan kredibilitas ini maka ijinkan saya berbagi
tips untuk jalan-jalan, saya sebut tips ini S-O-B-E-R.
Tips 1# Stay curious
Jangan cepat puas dengan apa yang dilihat seharihari. Setiap hal yang ada di sekitar kita terjadi dengan
suatu maksud dan tujuan. Bertanya dan berdialoglah
dengan Tuhan ketika melihat sesuatu. Selidiki dan
amati, bahkan coba dan rasakan sendiri bila perlu,
tentu sambil tetap memikirkan konsep keamanan diri
kita dan kenyamanan orang lain.
Tips 2# Open minded
Bukalah pikiran untuk melihat keragaman karya
Tuhan. Sejauh pengalaman, saya dapat menjamin
ada banyak sekali hal yang akan membuka mata kita
di luar sana. Tapi kita juga harus melatih diri untuk
membuka pikiran dan mengerti bahwa pengertian
kita akan dunia terlalu terbatas, agar jangan kita
kehilangan banyak kesempatan untuk belajar dan
mengenal Tuhan melalui hal-hal baru tersebut.
Tips 3# Be Respectful
Kita perlu menghormati alam dengan tidak
menyentuh sembarangan, membuang sampah,
apalagi mencoret-coret. Tinggalkan jejak seminimal
mungkin agar kita dapat menjaga kelestarian tempat
tersebut untuk dinikmati orang selanjutnya. Begitu
juga ketika melihat perbedaan, hormatilah dan lihat
dari kacamata orang lain. Perbedaan adalah pedang
bermata dua, ia dapat membuat kita menghakimi,
namun dia juga mampu mengasah kita dengan
menunjukan betapa kayanya pikiran dan kemampuan
yang Tuhan anugerahkan kepada manusia.
Tips 4# Exercise
Untuk melakukan semua yang di atas tentu kita perlu
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fit agar memiliki tenaga yang cukup. Saya menyadari
Singapura adalah tempat yang sangat baik untuk
melatih stamina. Karena kesibukan yang banyak,
kita jadi dilimpahi kesempatan untuk memaksa diri
berolahraga walau sudah lelah setelah berkerja
seharian. Olah raga yang baik menurut internet
adalah olahraga kecil-kecilan 10-20 menit namun
reguler setiap hari. Di sisi lain, mentalitas untuk
memaksa diri disiplin dan fokus ini akan sangat
berguna untuk jalan-jalan anda yang pada umumnya
lebih banyak mengandung ketidak-pastian.
Tips 5# Ready for surprises
Ada banyak kejutan yang Tuhan terus sediakan di
dalam kehidupan kita. Apakah ada dari kita yang
tahu sedari dulu bahwa kita akan ada di posisi kita
sekarang? Jikalau hidup kita sendiri merupakan
kejutan buat kita, bayangkan berapa banyak hal
lain yang sedang terjadi di sekeliling kita yang kita
tidak pernah tahu! Pernahkah anda melihat kota
di mana orang sehari-harinya keluar rumah selalu
fashionable seperti hendak menghadiri pesta
prom night tapi saling tidak menghiraukan ketika
mereka di dalam kereta atau kendaraan umum?
Pernahkah anda melihat tempat di mana motor
bisa berjalan berlawanan arah, bahkan naik ke
trotoar namun jalanannya bebas dari sampah?
Dan pernahkah anda melihat sisi lain dari orang
dekat yang menjadi teman perjalanan anda
sehingga anda semakin mengenal mereka?
Maka bersiaplah, Tuhan tidak pernah berhenti
berkarya. Selama kita diberi tugas untuk menjaga
dan melestarikan bumi ini, selama itulah juga kita
harus SOBER, dengan sewaras-warasnya mengenal
dan memahami sebanyak mungkin karya ciptaan
yang atasnya Alkitab telah berkata “Allah melihat
bahwa semuanya itu baik.”
Semoga tulisan ini dapat menambah inspirasi anda
untuk travelling. Semoga kita dapat saling berbagi
pengalaman dan pengenalan kita akan Tuhan
setelah travelling. Dan semoga Tuhan menolong
kita menjadi penjaga bumi dan sesama, menjadi
alat bagi kemuliaan-Nya melalui travelling kita.
Jalan-jalan, man!

Campur Sari

OPINI

Journey to the West
Erwin Koe

Ini bukan cuplikan dari cerita mengenai Monkey King Sun Wu Kong bersama Tang San Zang dan

kawan-kawannya mengambil kitab suci dari western heaven, tetapi tentang bagaimana industri
ataupun teknologi tertentu yang sebelumnya didominasi dunia barat, sekarang lebih dikuasai oleh
dunia timur. Selanjutnya, dunia timur akan balik membantu dunia barat dalam hal alih teknologi.
Sebagai contoh di bidang yang saya kerjakan, yaitu industri Pulp and Paper. Sebelum tahun 1985,
semua teknologi dan tenaga ahli didominasi oleh negara-negara barat terutama dari Finlandia,
Swedia, Canada dan AS (Amerika Serikat).
Ketika Cina dan negara-negara Asia lainnya membuka diri terhadap investasi asing, maka banyak
perusahaan multinasional mulai membuat investasi. Dengan biaya produksi yang jauh lebih kecil,
sekitar 40%-50%, dalam kurun waktu sekitar 20 tahun telah terjadi transfer teknologi. Meningkatnya
tenaga ahli di Asia, biaya produksi yang relatif rendah, pemakaian kertas dan hygiene yang meningkat,
bahan baku utk pulp dan kertas yang masih banyak di Asia, membuat industry pulp dan kertas
semakin tidak relevan lagi di kebanyakan negara barat.
Karena tidak ada perkembangan lagi, akibatnya banyak industri di Europa dan AS menjadi tua.
Teknologi yang sudah tua, tidak efisien, didukung oleh peraturan perburuhan dan peraturan menjaga
lingkungan yang semakin kuat, akhirnya industri tersebut hampir 90% tutup ataupun bangkrut.
Dengan tutupnya industri tersebut, akibatnya semua tenaga ahli dan teknologi dalam industri beralih
ke Asia.
Hasil produksi yang dulu mereka (negara-negara barat) ekspor ke Asia, sekarang harus di impor.
Termasuk juga teknologi dan tenaga ahlinya, karena setelah 20 tahun lebih kebanyakan industri
berat sudah menurun, maka tenaga ahli yang dulu banyak, ada yang sudah pensiun dan tidak ada
penggantinya. Bila diperlukan, tenaga ahli dari timur (Asia) akan diperbantukan untuk mengerjakan
proyek-proyek teknologi di barat. Perjalanan dari timur ke barat akan terjadi lagi.
Sebuah fenomena yang menjadi sangat biasa ketika tahun 80-90an kota besar di Skandinavia seperti
Helsinki, Stockholm yang kebanyakan ada perusahaan teknologi, sekarang berubah menjadi toko-toko
pakaian ataupun restoran. Pusat teknologi dan peradaban sedang bergeser dari barat ke timur …
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Gunung Rinjani
Tim Rinjani 2015

I

de mendaki Gunung Rinjani bermula dari
pembicaraan iseng teman-teman yang
bergabung dalam Run for Fun Group
di akhir 2014. Dari pembicaraan iseng
beberapa kali, 7 (tujuh) anggota merasa
tertantang dan bersepakat mewujudkan
impian untuk menaklukkan Gunung Rinjani
yang mempunyai ketinggian 3726 meter
dari permukaan laut (mdpl). Setelah saling
mencocokkan jadwal masing-masing
diputuskan akan melakukan pendakian
pada saat libur Singapore National Day
tanggal 7-9 Agustus, 2015.

Kami mempersiapkan stamina dengan
melakukan beberapa kali latihan fisik di Bukit
Timah Trek dan juga mencoba melakukan
simulasi dengan jalan di trek saat hari
masih gelap selama 6 jam non-stop dengan
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membawa beban. Selain persiapan fisik,
kami pun melakukan riset untuk persiapan
peralatan yang harus dipakai dan dibawa
untuk pendakian. Karena jadwal pendakian
kami kebetulan bertepatan dengan bulan HUT
GPBB, kami juga mempersiapkan banner
ucapan selamat ulang tahun dengan harapan
dapat menancapkannya di puncak Gunung
Rinjani nanti.
Kamis, 6 Agustus 2015, seluruh anggota tim
Rinjani tiba di Lombok dengan selamat. Kami
harus melakukan perjalanan darat selama 3
jam dari bandara Lombok ke desa Sembalun
tempat kami menginap untuk keesokan
paginya memulai pendakian.
Jumat, 7 Agustus, tim Rinjani memulai
pendakian dari desa Sembalun (1156 mdpl).

R
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Bukit Penyesalan

Target pendakian di hari pertama adalah sampai Plawangan
Sembalun (2639 mdpl) yang adalah base camp sebelum
puncak Rinjani. Diperkirakan membutuhkan waktu 7 jam
pendakian. Setelah melakukan pendaftaran di ticket counter,
tim memulai pendakian mulai jam 8 pagi.

Sungguh penyertaan Tuhan terhadap perjalanan ini dapat kami
rasakan dengan anugerah cuaca yang begitu bersahabat. Setelah
perjalanan melalui savannah selama tiga jam pertama, kami
sudah dapat menikmati pemandangan yang menakjubkan dengan
latar belakang Gunung Rinjani. Kami tiba di Pos 2 Tengengean
(1500 mdpl) untuk beristirahat makan siang.

Setelah menikmati makan siang kami yang sederhana namun
nikmat luar biasa karena indahnya pemandangan di depan mata,
perjalanan dilanjutkan dengan medan yang lebih berat dimana
kami sudah merasakan tanjakan yang cukup tajam antara pos 2
dan pos 3 Pada Balong (1800 mdpl). Biarpun jarak cukup pendek,
namun ketinggian yang harus didaki 300 meter. Sepanjang
perjalanan, selain tak henti-hentinya mengagumi pemandangan
alam ciptaan Tuhan, kami juga terkagum-kagum dengan para
porter yang mendampingi 500 sampai 800 pendaki Gunung Rinjani
setiap harinya. Mereka sangat lincah saat mendaki walaupun satu
orang harus membawa barang bawaan sekitar 25-30 kg dengan
beralaskan sandal jepit atau bahkan tidak memakai alas kaki.

Pendakian semakin terasa berat bagi kami mulai dari pos 3
sampai Plawangan Sembalun. Jalur ini kami namakan “Bukit
Penyesalan” karena kami merasakan sebagai point of no
return – mau turun balik sudah kejauhan, mau terus mendakipun
fisik sudah lelah dan jarak masih jauh. Saat itulah mental kami
semua diuji. Bersama-sama dengan pendaki lain, kami terus
berjuang menaklukkan kelelahan fisik dan mental kami. Only by
His grace, setelah melalui “Bukit Penyesalan” selama kurang
lebih tiga setengah jam, akhirnya sampai juga kami di Plawangan
Sembalun jam 4 sore, dimana kami dapat menyaksikan Danau
Segara Anak yang luar biasa indahnya. Puji Tuhan untuk
pemandangan matahari terbenam yang sangat indah dari lokasi
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G
tenda kami yang tampaknya seolah-olah lebih tinggi
dari awan-awan. Our Creator, our Lord Jesus is so
awesome!

Namun sekitar pukul 2:30 pagi, ada 3 anggota tim
yang memutuskan untuk tetap melakukan pendakian
ke puncak sambil mengevaluasi situasi. Dengan
ditemani oleh satu orang guide dan satu orang porter,
mereka mencoba melakukan pendakian ke puncak.
Perjalanan menuju ke puncak adalah yang paling berat
dari tahapan pendakian, karena jalur yang harus dilalui
adalah pasir dan kerikil dalam malam yang gelap, cuaca
yang dingin, diterpa hembusan angin dan seringkali
kerikil-kerikil tersebut masuk ke dalam sepatu kami,
yang membuat perjalanan menjadi lebih berat lagi.

Setelah makan malam, kami bertekad untuk mencoba
tidur seawal mungkin untuk memulihkan tenaga kami
karena rencananya pendakian ke puncak Rinjani akan
dilakukan mulai jam 2 pagi. Namun ternyata, malam
itu cuaca sungguh tidak bersahabat, suhu udara drop
dan angin yang begitu kencang tidak henti-hentinya
menghempas tenda-tenda kami yang membuat porter
beberapa kali menancapkan kembali pasak tenda agar
tidak lepas terbawa angin. Angin terus berhembus sangat
kencang sampai tiba waktunya pendakian ke puncak
sehingga praktis tidak ada satupun dari kami yang sempat
tidur dengan nyenyak.

Ada kalanya kami melangkah satu langkah tapi merosot
dua langkah. Benar-benar medan yang sangat berat
menuju ke puncak Rinjani ini jauh di luar bayangan
kami. Akhirnya pada sekitar pukul 5.50 pagi, 2 orang dari
tim mencapai ketinggian kurang lebih 3500 mdpl, masih
kurang 250 meter lagi dari puncak. Jalur yang harus
dilalui mempunyai kemiringan 60 derajat dan dengan
pace kami, puncak Rinjani yang tinggal 250 meter
masih harus ditempuh dalam waktu sekitar 2 jam. Kami
berdua akhirnya memutuskan untuk tidak meneruskan
pendakian ke summit karena pertimbangan waktu dan
kelelahan fisik.

Sabtu, 8 Agustus 2015 jam 2 pagi di Plawangan Sembalun
(2639 mdpl). Kami keluar dari tenda untuk mendiskusikan
dengan trek guide, apakah kami akan melanjutkan
pendakian atau tidak. Karena malamnya tidak dapat
tidur/beristirahat sama sekali, beberapa dari anggota
tim merasa kondisi fisik tidak memungkinkan untuk
melakukan pendakian ke puncak sehingga akhirnya kami
memutuskan untuk tidak jadi naik ke puncak dan kembali
ke tenda kami masing-masing.

Namun di ketinggian 3500 mdpl, Praise the Lord, kami
berdua bisa menikmati pemandangan yang sungguh
amat luar biasa indahnya. Matahari mulai terbit sedikit
demi sedikit dan mulai menghangatkan udara yang
dingin di pagi itu. Danau Segara Anak perlahan-lahan
disinari oleh matahari. Awan-awan yang seolaholah begitu dekat dengan kami semakin menambah
ketakjuban kami akan karya ciptaan Allah yang sungguh
luar biasa. How Great is our Lord. Puji Tuhan!
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Setelah kami berdua kembali ke base, tim melanjutkan
perjalanan dari Plawangan Sembalun menuju Danau
Segara Anak (2000 mdpl) yang dicapai dalam waktu 5
jam. Turunan cukup terjal, namun perjalanan tidak terasa
karena sekali lagi kami mendapatkan hadiah pemandangan
yang luar biasa menakjubkan, dan menikmati pengalaman
pertama mandi di danau serta menikmati hot spring yang
tidak jauh dari lokasi tenda kami.

Ribuan bintang di gugusan
Galaksi Bima Sakti tampak
jelas

R
Minggu, 9 Agustus 2015. Tim memulai perjalanan
hari terakhir jam 5:30 pagi. Di awal perjalanan, kami
menyusuri Danau Segara Anak di dalam kegelapan
sebelum melakukan pendakian ke Plawangan Senaru
(2641 mdpl). Jalur ini juga sangat berat dan berbahaya
karena jalanan berbatu, terjal dan dekat tebing. Seringkali
kami melakukan rock climbing. Sepanjang perjalanan,
kami menikmati keindahan Danau Segara Anak dari sisi
yang lain dengan Gunung Baru Jari dan Gunung Rinjani
sebagai latar belakangnya. Setelah Plawangan Senaru,
medan perjalanan berpasir dan terik. Sekitar jam 1 siang
kami memasuki hutan lindung Rinjani dan tiba di tujuan
akhir base camp desa Senaru (601 mdpl) jam 3.30 siang.
Sebelum check-in ke hotel lagi, kami sempat menikmati
air terjun Sendang Gile.
Senin, 10 Agustus 2015. Sebelum melanjutkan
perjalanan, kami mengadakan persekutuan bersama.
Firman Tuhan disharingkan oleh Dkn. Johanes dan kami
mensharingkan berkat-berkat dan pengalaman rohani
yang sudah Tuhan berikan selama pendakian ini.
Setelah menikmati pantai di pulau Gili Trawangan dan
kuliner di Lombok, kami meninggalkan pulau tersebut
pada hari Selasa, 11 Agustus 2015.

Beberapa pelajaran yang dapat diambil dari perjalanan ini.
1. Manusia boleh berencana, tapi rencana Tuhan
lah yang akan tergenapi. Walaupun kami telah
mempersiapkan fisik dan peralatan sebaik-baiknya
namun kami tidak dapat sampai ke puncak Rinjani.
2. Keindahan ciptaan Tuhan di Rinjani adalah sungguh
sangat luar biasa yang mana tidak dapat diungkapkan
keindahannya melalui hasil jepretan kamera yang
terbaikpun. Keindahan ciptaan Tuhan adalah hanya
dapat dinikmati oleh mata kita sendiri.
3. Belajar untuk menjaga kebersamaan, saling
mengenal satu dengan yang lain, saling
menyemangati dan menjaga satu dengan yang lain.
Yang terakhir, kami mau bersyukur bahwa karena
perlindungan Tuhan perjalanan ini boleh dilalui tanpa adanya
kecelakaan. Bersyukur juga untuk para trek guide dan
porter yang telah mendukung kami dalam perjalanan ini.

Beranda 45

Resensi Buku

Raising
RELATIONAL

Kids

in A ScreenD r i v e n
W o r l d
Pdt. Budianto Lim

J

udul buku karya Gary
Chapman dan Arlene Pellicane
mengisyaratkan bahwa mereka
tidak anti penggunaan teknologi
gadget (smartphone, tablet, laptop
dan/atau layar kaca lainnya) dalam
membesarkan anak-anak. Penulis
mengajak kita untuk tidak sekedar
mengikuti arus penggunaan gadget,
tetapi menggunakannya dengan
tujuan dan rencana yang jelas.
Orang tua tidak bisa beroperasi
dengan mindset “yang penting
anak ini tenang, mau makan
dan tidak mengganggu urusan
saya” – lalu dikasih iPad. Penulis
membuka wawasan para orang
tua untuk mengenali dampak atau
bahaya penggunaan gadget yang
berlebihan. Pada saat yang sama,
orang tua diberi masukan-masukan

praktis bagaimana alat elektronik tidak mengontrol anak, tetapi kita yang mengontrol alat
pembantu tersebut demi pembentukan kepribadian anak.
Penulis dari buku sudah mengalami sendiri apa yang dibicarakan – sehingga tools
alternatif pengganti media elektronik sudah diterapkan. Profil umum kedua penulis dapat
dibaca di halaman belakang buku tersebut.
Dalam bab pertama buku ini, penulis memberi beberapa contoh:
• Lily, usia 15 bulan duduk di kereta dorong belanja supermarket dengan mata terfokus
ke iPad. Mamanya santai belanja tanpa gangguan. Tetapi si Lily ini tidak melihat apel
yang merah bahkan dia tidak peduli dengan Cheerios yang dia suka.
• Jason, kelas 3 SD, begitu sampe rumah, langsung buka TV – setelah beberapa jam dia
akhirnya ketiduran dengan TV masih menyala.
• Lisa, secondary 2, kirim 3500 sms sebulan, berarti sekitar 110 sms per hari.
• Lion, secondary 3, mengantuk dan susah konsentrasi di kelas, karena kurang tidur
setelah main video game semalaman.
Para ahli yang mempelajari perkembangan anak usia dini menemukan demikian: “What
we do know is that the younger you give a child a phone in the grocery line, the earlier
46 Beranda

Resensi Buku

you’re teaching them to use stimulation instead of
self-soothing to ease boredom.” Kreativitas anakanak jadi menurun karena mereka tidak bisa lagi
mencari akal untuk mengatasi kebosanan.

Studi dari seorang psikiater dari Yale University
bernama Bruce Wexler menyimpulkan demikian:
“When infants are given the choice of playing with
an object handled by an adult or with an identical
copy of an object that is closer, they will reach
past the copy to play with the one the adult has.”
Mengapa demikian? Karena bayi mencari koneksi
dengan orang tuanya dengan cara mengikuti fokus
perhatian si orang tua. Kalau fokus orang tuanya
adalah menikmati alam, anak pasti ikut. Kalau ke
TV, anak juga pasti meniru.
Sebuah artikel online dari Time Magazine tahun
2013 menegaskan dengan provokatif bahwa: “The
parents are the primary drivers of children’s media
use.”
Kemampuan anak berinteraksi dengan bahasa
utama tergantung dari berapa banyak waktu orang
tua berbincang-bincang dengan anak tersebut.
Pembangunan kosakata anak terjadi lebih baik dari
orang tua.
Pertumbuhan emosi anak terjadi karena anak
berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya.

Kalau mayoritas waktu anak adalah bersama
dengan media elektronik, maka aspek ini akan
terganggu. Anak-anak akan mengalami kesulitan
mengatur emosinya, sebab tidak ada yang pernah
mengajarkan. Bukan itu saja, hidup anak-anak jadi
berpusat pada media elektronik tersebut.
Begitu dia tidak suka dengan salah satu
apps, dia akan pindah dengan cepat sampai
menemukan hal yang menarik. Anak-anak
tidak lagi belajar untuk bersabar, menunggu;
tetapi mencari instant gratification.
Efek dari TV bagi anak sampai 3 tahun.
Anak-anak batita (dibawah tiga tahun),
lebih mengalami perkembangan otak,
kreativitas, dan lain sebagainya melalui
audio – sebab itulah yang dialaminya
ketika dalam kandungan ibunya. Efek bunyi
lebih membantu anak untuk ingin tahu.
Kemampuan visual anak tidak langsung
sempurna – waktu baru lahir, bayi cuma
bisa melihat hitam putih dan bayangan
abu-abu. Jaringan saraf di retina dan otak
belum berkembang penuh. Umur sebulan,
bayi juga belum terlalu sensitif terhadap
cahaya. Begitu 2-3 bulan barulah matanya
lebih aktif. Oleh sebab itu ranjang bayi, mainan dan
lain sebagainya, dirancang warna-warni, supaya bisa
ada interaksi visual. Perkembangan visual ini makin
sempurna dibulan-bulan selanjutnya.
Sebaliknya, kemampuan mendengar sudah terjadi
dari kandungan. Sejak usia 20 minggu, bagian dalam
telinga sudah terbentuk. Usia 25 minggu, sistem
pendengaran sudah berfungsi. Oleh karena itu
untuk anak-anak batita, alternatif gadget adalah
membacakan cerita dan bermain dengan anak tanpa
media elektronik.
Kecanduan. Kita menyaksikan ini hampir tiap
hari. Anak tiba-tiba mengamuk karena tidak
diberikan iPad, handphone atau lainnya. Begitu
diberi, dia tidak mau melepasnya lagi. Orang tua
pun sebenarnya mengalami kecanduan main video
game, tetapi selalu lebih pandai mencari alasan
– untuk refreshing, social interaction dan lain
sebagainya. Akhirnya anak melihat lagi.
Alternatif: untuk anak dibawah 3 tahun,
janganlah memakai media elektronik. Diatas 3
tahun, batasi waktu, misalnya 15 menit. Disiplin
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lebih baik daripada mengoreksi. Tapi, untuk bisa
mendisiplin, orang tua harus tahu jadwal anaknya.
Beri pilihan: jika anak menuntut dan sampai
nangis-nangis karena semua kepingin, beri pilihan.
Tujuan supaya mereka belajar ambil keputusan –
disini orang tua perlu tegas dan kreatif.
Untuk anak-anak yang lebih besar sampai remaja,
mereka kepingin nonton film bersama temanteman. Ada baiknya orang tua menyempatkan diri
nonton dulu dan pelajari lebih awal.
• Apa fakta atau realita hidup yang dia dapat?
• Apa dampaknya ke karakter anak saya?
• Apakah cocok dengan nilai kristiani?
Penulis buku ini menegaskan selagi anak masih
tinggal satu rumah, masih ada kesempatan untuk
memulai kebiasaan yang sehat.
Amsal 22:6 – Didiklah orang muda menurut jalan
yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia
tidak akan menyimpang dari pada jalan itu.
Artinya orang tua harus tahu anaknya mau dididik
seperti apa, bukan anak yang mendidik orang tua.
Situasi sehari-hari jaman sekarang, menurut penulis
adalah karena pengaruh media elektronik.
Sebagai orang tua, kita tidak boleh berkata “yah
udah lah, namanya juga anak-anak, dia tidak
mengerti” – hati2 dengan sikap seperti ini. Justru
karena anak tidak mengerti, anak harus diajar untuk
mengerti bahwa sikap-sikap ini tidak benar. Bukan
sikap kristiani.
Kita menerima fakta bahwa media elektronik
mempunyai peran penting, tetapi juga bisa merusak.
Berarti perlu bijak menggunakannya.
Penulis pernah ditanya oleh anak perempuannya
“How do you make friends, mom?” – kalau anda
yang ditanya, apa jawabannya? “Just Add Friend?”.
Si penulis berasumsi “online friends” – tapi bukan
itu yang dimaksud si anak. Dia menjelaskan “no, real
friends”. Dari pertanyaan itu, kalau sebagai mama
tidak memperdulikan anak itu, akhirnya dia akan
mengikuti mamanya mencari teman online.
Anak remaja kita masuk ke facebook, lalu posting
foto. Banyak yang kasih jempol “like”. Waktu dia
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butuh teman karena lagi down – posting status di
facebook – semua pada memberikan komentar
yang menguatkan. Tapi, tidak ada satupun yang
menelepon dia. Remaja kita tidak menjadi lebih
terampil untuk menyatakan perhatian ke orang lain.
Dalam hal ini, orang tua perlu lebih peka supaya
remaja mencari kasih dan perhatian dari orang tua.
Umumnya, kalau hal tersebut tidak didapat dari
keluarga, maka magnet perhatian dari luar bisa
menarik anak kita. Skill of Affection (bab 3) pertama
kali diperoleh dari orang tua.
Terampil menunjukkan perhatian perlu diajarkan
dan ditunjukkan. Jangan sampai di whatsapp
bisa memberikan emoticon yang menunjukkan
perhatian, bagus dan hangat; tapi waktu bertemu
muka biasa saja. Be Real! Saat ngomong lihatlah
muka anak, lihat matanya. Peluk dia ketika perlu.
Tepuk pundaknya waktu dia berhasil.
Pray with your child, not only pray for your child.
Sering terlihat anak dengan seenaknya
menginterupsi perbincangan orang tua dengan
orang tua lain, karena dia menginginkan sesuatu.
Pilihan orang tua biasanya (1) cuek sampai anak
berteriak sana-sini, (2) mengajak bicara, tapi itu
anak tetap saja jerat-jerit, atau (3) stop ngomong,
tarik anak ke pinggir lalu beritahu untuk sabar 5 atau
10 menit karena sikap dia tidak sopan.
Bab4 – Keterampilan memberi apresiasi
tanpa media elektronik (skill of
appreciation).
Ada kalimat yang penting di bagian ini: “Children
who make their parents feel guilty or like they are
bad parents because they don’t give them certain
things must be challenged early on”.
Mentalitas “saya patut punya itu, dapat ini,
dan lain-lain” – anak harus dididik untuk tidak
punya mentalitas yang satu ini. Anak akan
susah memberikan apresiasi kalau merasa dia
layak mendapatkan itu semua. Pengajaran yang
perlu ditambahkan ke anak adalah mengapa
dia perlu bilang “terima kasih” – disinilah orang
tua mengajarkan skill of appreciation. Kita bisa
ajarkan anak untuk “bilang terima kasih, karena itu
pemberian. Kalau ada yang memberi berarti kamu
menerima anugerah.” Jadi orang tua tidak hanya
mengulang mengatakan “say thank you” beribu-ribu
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kali, tapi si anak tidak mengerti kenapa dia mesti
bilang terima kasih. Selanjutnya penulis memberi
contoh praktis bagaimana mengajarkan skill tersebut
berdasarkan umur.
Bagaimana di GPBB? Saya bersyukur bahwa semua
orang tua di GPBB, mendorong anak untuk ngomong
“terima kasih oom atau tante” dengan melihat mata
orang yang memberi. Ini hal positif dan awal yang
penting.
Saya tidak tahu sampai seberapa jauh anak-anak
kita di GPBB ngomong “thank you” ke guru sekolah
minggu setelah mendapatkan pengajaran. Di
Remaja, anak-anak batch sekarang tidak memiliki
skill tersebut. Menyedihkan, tapi tetap bisa diajarkan
oleh orang tua dan gereja.
Alternatif yang diusulkan oleh penulis menggantikan
media elektronik sehingga anak-anak mampu
memberi apresiasi:
1. Gambar ‘pohon keluarga’ (family tree) yang
sederhana, lalu ceritakan hal-hal positif dari
anggota keluarga yang ada.
2. Scavenger hunt di dalam rumah, misalnya
selama 30 menit. Ajak anak berkeliling rumah
untuk menuliskan apa yang dia syukuri.
3. Menabung untuk anak lain – mengajarkan anak
mensyukuri hidup dan share.
4. Bermain Grateful Hot Potato – duduk dalam
lingkaran, tiap orang menyebutkan 1 syukur
secara bergiliran. Kalau tidak bisa dikeluarkan.
5. Treasure Note – anak diajarkan untuk menulis

6.
7.

siapa saja yang penting dalam hidupnya dan apa
alasannya.
Jurnal Syukur – tiap hari anak diminta tulis 3
hal yang disyukuri, tiap minggu si anak diminta
untuk membaca daftar tersebut.
Ajar anak untuk menghargai makanan yang
tersedia. Misalnya: dalam seminggu, pilih salah
satu waktu makan dan hanya menyediakan
nasi. Setelah beberapa saat, anak mungkin
akan mengeluh “rice again?”. Momen itulah
kesempatan untuk mengajar arti bersyukur.
Biasanya dengan cara demikian, dampaknya
jangka panjang.

Dari sekian banyak ketrampilan (skill), mungkin
ketrampilan mengelola kemarahan (anger
management – bab 5) yang paling menantang buat
orang tua. Anak marah, ngadat, ngamuk, tidak
perlu diajari – itu seringkali otomatis. Tapi anak bisa
diajarkan untuk mengenali dan menguasai emosinya.
Kebanyakan orang tua mencari solusi instant. Karena
tidak betah mendengarkan anak teriak-teriak atau
menangis, langsung memberikan tablet, menyalakan
tv, video game dan sebagainya. Sebenarnya itu
solusi yang salah, sebab akar masalahnya tidak
dibereskan. Solusi-solusi tersebut cuma mengalihkan
energi marah dari si anak.
Seringkali orang tua tidak sadar kalau dia marah
juga tidak bisa menguasai emosi. Anak jadi cermin
untuk orang tua. Tidak mampu menguasai emosi
bisa diekspresikan dengan diam seperti es, atau
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mengamuk seperti api. Bisa terjadi dalam bentuk
verbal atau tindakan.
Dalam bina pra nikah, saya pernah ngobrol dengan
satu pasangan, dimana si pria kalau marah,
langsung walkout. Ternyata papanya juga begitu.
Waktu BT sama mamanya, langsung keluar rumah,
cari angin.
Penulis memberikan beberapa cara praktis untuk
menolong orang tua:
• Minta anak untuk menghitung sampai 10
waktu sedang marah. Kemudian minta dia
menjelaskan alasan kemarahannya. Anakanak marah karena ada pemicu emosi seperti
kecewa, sedih, merasa diabaikan, bad mood,
dan lain sebagainya. Ulangi ini ratusan kali
dengan anak yang gampang marah – lama
kelamaan anak ini akan terampil dalam
mengenali emosinya dan tahu alasan mengapa
emosi itu ada. Kalau orang tua mencari solusi
instant dengan memberikan media elektronik,
kesempatan untuk mengajar jadi hilang.
Masalah emosi anak tersebut tidak beres, dan
orang tua akan menghadapi itu bertahun-tahun.
• Ngobrol dari hati ke hati adalah cara yang paling
efektif untuk membantu anak dalam aspek ini.
Bab 6 – Skill of apology.
Kebanggaan (pride) anak akan kelihatan dari
usia dini. Anak yang susah minta maaf mungkin
karena dia tidak tahu apa salahnya dan kenapa
tindakannya salah. Beberapa prinsip yang dibagikan
oleh penulis, misalkan beberapa contoh praktis
perkataan apa yang tepat ketika orang tua perlu
minta maaf ke anak. Tanpa orang tua menjalani 5
kunci membangun keterampilan relasional yang
satu ini, anak tidak punya contoh. 5 kunci tersebut
adalah (a) belajar menerima tanggung jawab, jangan
menyalahkan orang lain; (b) perilaku/tindakan selalu
berdampak pada orang lain; (c) realita hidup selalu
menyertakan aturan, tidak bisa semau diri sendiri;
(d) permohonan maaf akan merestorasi relasi; (e)
belajar mengutarakan keterampilan ini dengan
bahasa yang baik.
Beberapa prinsip yang dibagikan oleh penulis.
Penulis juga memberikan beberapa contoh praktis
perkataan apa yang tepat ketika orang tua perlu
minta maaf ke anak. Tanpa orang tua menjalani 5
keys tersebut, anak tidak punya contoh.
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Terakhir adalah skill of attention (bab 7) – inilah
aspek yang mungkin paling banyak kita lihat sebagai
akibat dari terlalu banyaknya pengaruh dari media
elektronik. Anak-anak jadi sulit berkonsentrasi.
Orang dewasa pun begitu juga. Media digital
dipercaya sebagai pemicu ADHD (Attention Deficit
Hyperactivity Disorder).
Ada beberapa hal praktis yang diusulkan oleh
penulis agar anak bisa lebih panjang perhatiannya:
• Dari kecil, ajak dia membaca. Orang tua
membaca dengan bersuara, sehingga anak juga
distimulasi imajinasinya.
• Dari kecil, anak diajarkan keteraturan. Bahkan
ketika liburan, ada rutinitas yang jangan
dihentikan.
• Bermain di luar rumah dipercaya meningkatkan
kegiatan/aktivitas berpikir anak dan membantu
anak fokus akan satu hal. Anak yang masih kecil
jangan terburu-buru diberikan waktu bermain
dengan media digital.
Yang jelas, penulis tidak memiliki sikap anti media
elektronik. Seperti yang disimpulkan dalam buku
ini, penulis mengajak orang tua untuk bijaksana
menggunakan media tersebut untuk tahapan usia
anak-anak kita.
Bab 8-14 memaparkan dampak-dampak dari terlalu
banyaknya screen time. Misalnya anak kelihatan
malu untuk bertemu orang lain, padahal perilaku
tersebut bukan malu tetapi enggan untuk bertemu
orang karena ‘tenggelam’ dengan tablet maupun
smartphone.
Akhir kata, bila berminat, silakan beli bukunya, baca
bersama pasangan dan praktekkan dalam keluarga.
Image: www.informe21.com, www.foothillsacademe.com;
photo.elsoar.com
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Dampak Penggunaan
Media Elektronik
Pada Sistem Muskuloskeletal Anak

D

efinisi media elektronik telah mengalami
perubahan makna dalam tahun-tahun
belakangan ini. Dulu, media terbatas
pada televisi dan radio saja, namun saat ini
internet, komputer, iPad, telepon genggam,
video game, dan media sosial sudah termasuk di
dalamnya. Dua puluh tahun yang lalu, anak-anak
menghabiskan waktu mereka dengan bermain dan
beraktivitas di luar rumah. Berlari, berkeringat,
tertawa, menikmati interaksi sosial dengan
teman-teman, dan bahkan menjadi jagoan dalam
berbagai permainan yang melibatkan imajinasi
mereka. Aktivitas motorik kasar dan halus juga
ditemukan di dalam rumah. Anak-anak bermain
lompat tali, kelereng, mewarnai, dan play dough.
Sayangnya, gambar ideal ini telah mengalami
pergeseran sekarang menjadi pemandangan
yang menjemukan. Keluarga pada abad ke 21
sangat bergantung pada kecanggihan teknologi
komunikasi. Dengan berbagai kesibukan orang
tua dan sikap individualistis (tidak bergaul dengan
tetangga sekitar), media elektronik menjadi
suatu keharusan untuk efisiensi (kesangkilan)
dan kemudahan. Anak-anak hanya mendapat
rangsangan sensoris berupa penglihatan dan
pendengaran yang sederhana dan alamiah. Dan
tanpa disadari, media elektronik telah memberi
dampak dan mengubah struktur keluarga yang
seharusnya dan bahkan mengubah aktivitas fisik
dan gaya hidup.
Penelitian pendahuluan yang dilakukan oleh

Karuppiah K, National Institute of Education (The
Straits Times, June 2013) menunjukkan bahwa
65% anak di Singapura mulai menggunakan media
elektronik sebelum berusia 3 tahun. Sebagian
besar dari mereka (95%), menggunakan teknologi
tersebut untuk video game dan permainan
stimulasi. Lima puluh persen menggunakannya
untuk permainan edukatif seperti kuis mengeja
dan sisanya untuk media sosial dan internet.
Penggunaan media elektronik (komputer dan
video games) berlebihan pada anak-anak dan
remaja dapat menyebabkan kerusakan otot
akibat regangan yang hampir serupa dengan
aktivitas akibat beban kerja pada orang
dewasa. Penggunaan keyboard komputer pada
orang dewasa dapat menyebabkan gejala
muskuloskeletal dan nyeri pada otot lengan atas,
leher, dan punggung atas. Penyebabnya adalah
postur yang salah, jangka waktu (duration),
frekuensi, dan beban yang berlebihan. Anakanak yang menggunakan komputer dan game
elektronik, mengadaptasi perilaku orang dewasa
sehingga mengalami dampak serupa. Masalah
bisa terjadi jika posisi monitor atau keyboard
terlalu tinggi, atau ukuran meja, kursi, serta mouse
yang terlalu besar untuk anak. Hal ini disebabkan
karena komputer dan sarana pendukungnya
dirancang untuk orang dewasa, bukan untuk
anak. Akibatnya, anak duduk tanpa sandaran,
kaki tergantung, leher mendongak ke atas untuk
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melihat monitor, dan posisi tangan tertarik ke atas
meja untuk meraih mouse dan keyboard. Anak yang
menggunakan komputer untuk bermain video game,
akan berada pada posisi ini untuk jangka waktu
yang cukup lama. Anak-anak yang menggunakan
laptop, hanya sebagian kecil yang menggunakannya
di atas meja. Postur lain yang sering dijumpai adalah
menggunakan laptop sambil tengkurap atau duduk
di lantai/ tempat tidur dengan laptop di pangkuan.
Penggunaan smartphone dan tablet menyebabkan
posisi kepala anak cenderung mendongak ke depan,
yang dikenal dengan sindrom iPosture. Posisi dan
postur tersebut sangat tidak ergonomis untuk anak
dan jauh dari kondisi ideal.
Penggunaan komputer dan video game memerlukan
konsentrasi penuh dengan postur tubuh yang
dipertahankan, oleh sebab itu dampak yang
ditimbulkan terhadap sistem muskuloskeletal
lebih besar dibandingkan akibat televisi.
Ketegangan otot berkepanjangan dan berulang
akan menyebabkan rasa nyeri dan kadang-kadang
terjadi peradangan pada urat (tendon). Sindrom
iPosture pada penggunaan iPad atau media
elektronik lain menyebabkan posisi kepala berada
di depan bahu dan kepala menjadi lebih berat
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sehingga otot punggung atas dan leher bekerja
lebih keras untuk mempertahankan posisi kepala.
Hal ini akan menyebabkan nyeri. Anak-anak yang
sedang menikmati permainan mereka kadang tidak
menyadari rasa nyeri berulang ini. Mereka akan
mengalami nyeri leher dan punggung kronis yang
pada akhirnya mengakibatkan perubahan pada
tulang belakang. Regangan otot leher dan punggung
yang berlebihan juga akan memberi dampak
lain seperti gangguan tidur, nyeri kepala, kurang
konsentrasi, dan gangguan pencernaan.
Penggunaan track pad (dengan satu atau tiga jari)
mengakibatkan perpanjangan otot-otot jari yang
berkepanjangan dan berulang sehingga berpotensi
untuk menimbulkan tendinitis (peradangan urat) jari.
Penggunaan mouse menyebabkan regangan otot
pergelangan tangan, ditambah dengan kontraksi
otot jari telunjuk berlebih untuk menekan tombol
dan mempertahankan posisi mouse. Akibatnya,
terjadi peningkatan tekanan pada carpal tunnel
(suatu jalan sempit di sisi telapak tangan dari
pergelangan tangan, terbentuk dari beberapa
tulang dan ligament/jaringan ikat). Jika tekanan
di carpal tunnel meningkat, akan terjadi sindrom
carpal tunnel berupa rasa baal, lemas, nyeri, atau
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bahkan kerusakan otot tangan dan jari. Dampak
akibat penggunaan video game adalah ketegangan
akibat ibu jari yang menekan tombol secara
berulang-ulang dan cepat, yang dikenal sebagai
nintendo thumb.
Disamping segala dampak negatif yang mungkin
timbul, tidak dapat dihindari bahwa kadang anakanak kita memerlukan teknologi ini sebagai bagian
dari tugas akademis. Permainan edukatif juga
dapat memberi dampak positif bagi anak dalam
mengenal kata dan bahasa. Oleh sebab itu, berikut
adalah tips dalam menggunakan media elektronik
pada anak:
1.

2.

3.

Posisi meja, kursi, keyboard, dan mouse
yang ergonomis untuk anak. Kursi dapat
disesuaikan ketinggiannya. Posisi monitor
sejajar dengan mata. Laptop harus selalu
digunakan di atas meja.
Batasi penggunaan media eletronik.
Orangtua harus memastikan anak mereka
mengambil waktu istirahat secara teratur
(setiap 20 – 30 menit). Saat waktu
istirahat, anak diminta untuk bergerak dan
meregangkan otot-otot leher, tangan, dan jari
mereka.
Motivasi anak dan libatkan orang tua untuk

melakukan aktivitas di luar rumah, agar
aktivitas fisik meningkat dan risiko obesitas
menurun.
Acuan:
1. Gillespie RM. The physical impact of computers and electronic game
use on children and adolescents, a review of current literature. Work.
2002;18:249-59.
2. Rideout VJ, Hamel E. The Media Family: Electronic Media in the Lives
of Infants, Toddlers, Preschoolers, and Their Parents. Menlo Park, CA:
Kaiser Family Foundation; 2006
3. American Academy of Pediatrics. Children, adolescents, and the
media. Pediatrics. 2013;132:958-61.
4. Gillespie RM, Nordin M, Halpern M, Koenig K, Warren N, Kim D.
Musculoskeletal impact of computer and electronic game use on
children and adolescent. Diunduh dari: http://www.iea.cc/ECEE/pdfs/
art0235.pdf
5. Dein NA. Harmful effect of commonly used electronic devices on
adolescence and its safeguard at Shebin El-Kom. IOSR-JNHS. 2013;2:32-46.
Image :
sites.psu.edu; http://working-well.org/Website/kidstation.html

Penulis:
Dr. Debora Sp.A.
(Spesialis Anak)

Beranda 53

Ulasan Film

Jonathan Adipranoto

F

ilm-film dari Pixar (hampir) selalu muncul dengan
ide-ide segar. Misalnya wall-E yang mengisahkan
tentang pelestarian alam, yang diceritakan melalui
perjalanan cinta dari dua buah robot. Lainnya, Monster
Inc yang bercerita tentang monster-monster yang belajar
untuk menakut-nakuti manusia.
Kali ini, ide dasarnya adalah bagaimana emosi
mengendalikan psyche (kepribadian) seseorang.
Dari sekian banyak emosi, film ini bercerita tentang 5
diantaranya – Joy, Sadness, Anger, Fear dan Disgust.
Film dimulai dari terbentuknya kelima emosi tersebut sejak
seseorang lahir – yang dalam cerita ini bernama Riley.
Tiap jenis emosi digambarkan oleh individu yang berbeda
dalam bentuk dan warna – Joy (kuning), Anger (merah),
Disgust (hijau), Sadness (biru) dan Fear (abu-abu).
Memori atau ingatan digambarkan dengan bola berwarna,
yang sesuai dengan warna emosi yang diwakilinya.
Ingatan tentang kesedihan (sadness), misalnya, akan
berwarna biru. Demikian pula ingatan tentang kemarahan
(anger) warnanya merah. Bola baru akan terbentuk
berdasarkan pengalaman baru yang dialami oleh Riley.
Bola-bola ingatan tersebut disimpan dalam beberapa
kategori – ingatan inti (core memory), ingatan jangka
pendek (short memory) dan lain sebagainya. Supaya
berfungsi dengan baik, bola-bola tersebut harus diatur
penempatannya. Emosi dikendalikan oleh kelima individu
tersebut dari kantor pusat (headquarter), menggunakan
sebuah control panel.
Saat Riley lahir, Joy bertindak sebagai pemimpin (leader)
dari emosi-emosi lainnya. Dia mengatur bagaimana
suatu emosi tertentu dapat melindungi Riley. Disgust
akan menjaga Riley dari kemungkinan keracunan, Fear
memberikan skenario terburuk yang membantu Riley
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untuk mengambil keputusan, Anger melindunginya dari
ancaman dan Joy membuatnya bahagia. Sayangnya,
Joy tidak melihat kegunaan dari Sadness. Dia selalu
mencegah Sadness untuk melakukan sesuatu karena
kuatir hal itu berpengaruh buruk ke Riley.
Dari kantor pusat, kelima emosi tersebut mengikuti jalan
kehidupan Riley melalui monitor di depan control panel.
Pengendalian emosi dilakukan dengan memainkan
tombol-tombol yang ada disitu. Saat Anger beraksi, dia
akan menggunakan joystick untuk mengatur intensitas
kemarahan Riley. Misalnya saat main hockey, Anger
membantu Riley untuk memenangkan pertandingan.
Di waktu lainnya, Disgust akan memeriksa calon
makanan Riley. Saat Riley dan ibunya membeli pizza,
Disgust melihat ada brocolli dan mencegah Riley untuk
memakannya.
Cerita dimulai saat Riley berumur 11 tahun, dimana orang
tuanya memutuskan untuk berpindah dari Minnesota ke
San Francisco. Banyak hal yang membuat Riley tertekan,
misalnya perpisahan dengan teman-teman di Minnesota
dan adaptasi dengan tempat yang baru di San Francisco.
Dari sini Joy mulai tampak bingung dalam usahanya
menjaga Riley tetap bahagia. Sadness yang mencoba
beberapa kali untuk membantu tidak juga membuat Joy
mengerti akan kegunaannya. Anger, Disgust dan Fear juga
mencoba untuk membantu, tapi kadang-kadang malah
membuat keadaan makin runyam.
Puncaknya terjadi saat Joy mencoba untuk menyingkirkan
bola ingatan yang terlanjur berwarna biru dari ingatan inti.
Karena berebut dengan Sadness, keduanya terlempar ke
tempat penyimpanan ingatan jangka panjang (long term
memory), yang dipisahkan dari kantor pusat oleh jurang
yang lebar. Mereka hanya bisa kembali ke kantor pusat
melalui jembatan yang bisa muncul sewaktu-waktu.
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Di kantor pusat hanya ada Anger, Disgust dan Fear. Tanpa Joy dan Sadness, mereka
mencoba untuk mengatur kepribadian Riley. Kekacauan terjadi karena keseimbangan
emosi terganggu. Ingatan akan Minnesota dan ketidakpastian di San Francisco
mengombang-ambingkan emosi Riley. Anger, yang mencoba berperan sebagai
pemimpin, malah membangun konflik antara ayah dan anak – antara Riley dengan
ayahnya. Konflik ini diperkuat dengan kepemimpinan Anger di kepribadian ayah.
Akhirnya Riley memutuskan untuk lari dari kenyataan dengan kembali ke Minnesota.

JOY

Joy dan Sadness yang berusaha keras untuk kembali ke kantor pusat menemui
banyak rintangan. Salah satunya disebabkan oleh terombang-ambingnya perasaan
Riley yang mengakibatkan jembatan penghubung antara ingatan jangka panjang
dengan kantor pusat tidak stabil. Dengan bantuan Bingbong, teman maya
(imaginary friend) dari Riley, akhirnya mereka berdua bisa kembali ke kantor pusat.
Joy, yang melihat bahaya karena Riley nekat menaiki bus yang akan membawanya
ke Minnesota, mulai mengerti peran dari Sadness untuk membangkitkan perasaan
sedih karena meninggalkan orang tuanya. Dengan bantuan Sadness, akhirnya Riley
membatalkan keputusannya dan kembali ke orang tuanya lagi. Cerita selesai …
Film ini menarik karena pesan-pesannya – bagaimana berbagai emosi akan
mempengaruhi kepribadian seseorang – disampaikan secara ringan. Penonton
dibawa untuk mengikuti perkembangan emosi seseorang, mulai dari lahir sampai
memasuki usia dewasa. Kehidupan yang normal memerlukan kerja sama dari semua
emosi tersebut. Kehilangan satu emosi atau lebih, akan mengacaukan kepribadian.
Dengan kata lain, kepribadian seseorang akan tidak stabil kalau emosi tidak lengkap.
Skenario what if dipaparkan dengan cerdas.
Hal lainnya adalah dominasi emosi. Joy yang mendominasi kepribadian di awal
kehidupan, ada kemungkinan akan digantikan oleh lainnya saat bertumbuh dewasa.
Sebagai contoh, kepribadian sang ibu dikuasai oleh Sadness, sedangkan sang ayah
dikuasai oleh Anger.
Perkembangan kepribadian ditunjukkan dengan naiknya kompleksitas lingkungan
yang dimulai dari saat kelahiran, belajar berjalan, mulai sekolah sampai akhirnya harus
berpindah dari Minnesota ke San Francisco. Semuanya itu digunakan untuk membangun
ingatan jangka pendek, jangka panjang, bawah sadar maupun ingatan inti.
Saat Riley memasuki masa pubertas, kompleksitas kepribadian makin tinggi. Karena
itu, control panel harus di upgrade dengan sistem yang lebih kompleks juga.
Di akhir film, bagian teknik (engineering) mengganti control panel anak-anak
dengan control panel pubertas. Joy dan kawan-kawan harus mempelajari cara
penggunaan sistem yang baru.
Ditengah-tengah budaya Singapura (dan kota-kota besar lainnya) dimana semua
insan dikondisikan untuk menjadi high achiever, tampaknya
Sadness
tidak mempunyai tempat. Namun film ini justru menampilkan
Sadness dari sudut pandang yang lain. Dengan adanya
Sadness, banyak situasi yang nampaknya mandeg
malah terjadi sebaliknya. Sadness menjadi bagian terpadu
dari pribadi seseorang. Tanpa Sadness, hidup hanyalah
utopia dan tidak nyata. Sadness menampilkan kekuatan
seseorang yang otentik dan rentan (vulnerable).
Sadness dengan implisit menggemakan Firman Tuhan
bahwa yang lemah menurut dunia justru dipakaiNya
(1 Kor 1:25).
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