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Salam,
Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi,
Bulan Februari – yang kerap dikenal sebagai
bulan cinta kasih – baru saja berlalu. Tetapi
semangat cinta kisah kiranya tidak berhenti
sampai di situ, tetapi terus mendasari dan
mewarnai tindak dan ucap kita; di mana pun dan
kapan pun. Seperti Tuhan Yesus sendiri katakan,
“Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling
mengasihi, seperti Aku telah mengasihi kamu.”
(Yohanes 15:12)
Maka marilah kita menjadi ”agen penebar
kasih sayang”; lewat ucapan, tindakan, bahkan
juga tatapan. Kita upayakan begitu rupa agar tidak
ada orang yang setelah berelasi, bertatap muka,
beradu sapa dengan kita, kembali tanpa menjadi
lebih baik. Kita bisa mulai dari orang-orang yang
dekat dengan kita; keluarga, teman-teman kantor,
studi, gereja, tetangga.
Majalah Keluarga GPBB Beranda edisi ini
memfokuskan pada semangat cinta kasih. Redaksi
mengucapkan terima kasih kepada jemaat
yang telah berpartisipasi dengan mengirimkan
tulisannya. Kiranya karya tulis tersebut betulbetul menjadi berkat bagi kita sekalian. Kita amini,
bahwa segala karya pelayanan dalam bentuk apa
pun tidak akan kembali dengan percuma.
Mohon maaf kepada jemaat yang sudah
mengirimkan tulisannya dan tidak termuat di
edisi ini. Selain karena keterbatasan halaman
yang tersedia, ada juga beberapa tulisan yang
menurut kami akan ”lebih nyaring” pesannya
bila dikeluarkan pada saat yang pas. Jadi tulisantulisan itu akan dimuat di Beranda edisi berikutnya.
Terima kasih, selamat menebar dan menabur
kasih sayang.
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Pesona Firman

Kasih
Pdt. Ayub Yahya

I

bu Teresa pernah mengatakan, “Penyakit
yang paling menakutkan bukan TBC
atau lepra, melainkan tidak dikehendaki,
tidak dicintai dan tidak dipedulikan. Kita
dapat mengobati penyakit fisik dengan obatobatan, tapi satu-satunya obat untuk kesepian,
keputusasaan, dan hilangnya harapan adalah
kasih. Di dunia ini banyak sekali yang mati
karena kurang makan, tapi jauh lebih banyak
lagi yang mati karena kehausan akan kasih
sayang.”
Ya, kasih adalah mutiara yang paling
indah dalam hidup ini; mahkota yang paling
berharga; harta yang paling mahal; puisi yang
paling bermakna. Tanpa kasih hidup ini tidak
akan berarti, hambar, dan kosong. Bagai langit
berselimut mendung nan hitam pekat.
*
Ada cerita, seorang pemuda Amerika pergi
ke Vietnam dalam rangka tugas. Dua tahun
kemudian dia kembali. Karena rumahnya di
pinggiran kota, ia tidak bisa langsung pulang.
Ia menginap di sebuah wisma. Dari wisma itu di
menelepon ke rumahnya. Ibunya yang terima.
“Ma, saya pulang,” katanya.

“Puji Tuhan, Nak. Dua tahun kami
menunggumu dengan doa dan harapan yang
tidak pernah putus. Sekarang kamu pulang,
selamat datang kembali di rumah, Nak,” sahut
ibunya gembira.
“Ma, boleh tidak saya bawa teman untuk
tinggal di rumah kita?”
“O, boleh, Nak. Tentu. Biarlah temanmu itu
tinggal bersama kita. Masih ada kamar kosong
di sebelah kamarmu, bukan?”
“Tapi, Ma,” pemuda itu berhenti sejenak
ragu-ragu, “teman saya itu cacat; kedua kakinya
diamputasi karena menginjak ranjau di Vietnam.
Tangan kanannya pun sudah tidak ada, terkena
pecahan mortir. Tinggal tangan kirinya yang
tersisa.”
Nada gembira si ibu menghilang, berganti
suara kaget dan marah. “Nak, apa kamu ini
sudah gila, mau-maunya membawa orang cacat
begitu tinggal di rumah kita,” katanya dengan
nada tinggi. “Apa kamu tidak punya teman yang
normal? Orang cacat selamanya akan bikin kita
susah. Kamu sama saja dengan membawa kutu
ke kepalamu sendiri. Mama tidak setuju!”
Tiba-tiba telepon itu terputus, tanpa say
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good-bye dari si pemuda. Besoknya si ibu dan
suaminya pergi menjemput anaknya. Di depan
wisma mereka melihat ada banyak orang dan
polisi. Rupanya ada seorang anak muda yang
bunuh diri dengan cara melemparkan dirinya
dari lantas atas.
Mereka mendekat. Orang yang bunuh diri
itu seorang pemuda yang tidak memiliki kedua
kaki, tangan kanannya juga sudah tidak ada,
tinggal tangan kirinya yang tersisa. Dan ternyata
pemuda itu adalah anak mereka!
Jadi rupanya ketika pemuda itu berbicara
tentang temannya yang cacat, ia sedang berbicara
tentang dirinya sendiri. Bisa dibayangkan, betapa
sedih dan luka hatinya ketika mendengar ibunya
mengatakan penolakan atas kehadirannya.
Di saku baju si pemuda tadi ditemukan
secarik surat dengan noda darah, “Mama, Papa,
dua tahun yang lalu saya pergi ke Vietnam
dengan membawa cinta mama dan papa. Ketika
saya kembali, saya berharap cinta itu masih ada
seperti semula. Tetapi rupanya cinta itu sudah
tidak ada, sudah hilang bersama hilangnya
kedua kaki dan sebelah tangan saya. Maka
buat apa lagi saya hidup. Selamat tinggal papa
dan mama.”
*
Begitulah, tanpa kasih segala yang ada pada
kita menjadi tidak berarti. Pun kalau kita punya
otak cemerlang, segudang harta kekayaan, atau

juga kemampuan-kemampuan khusus yang
tidak dimiliki orang lain, tetapi tanpa kasih
semua itu tiada guna.
Sama seperti yang dikatakan oleh Rasul
Paulus, “Sekalipun aku dapat berkata-kata
dengan semua bahasa manusia dan bahasa
malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih,
aku sama dengan gong yang berkumandang dan
canang yang gemerincing.” (1 Korintus 13:1).
Apa itu kasih? “Kasih itu sabar; kasih
itu murah hati; ia tidak cemburu. Ia tidak
memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak
melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari
keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan
tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak
bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena
kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya
segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu,
sabar menanggung segala sesuatu.”
(1 Korintus 13:4-7).
Maka, marilah kita menanamkan kasih
dalam hati kita, dalam pikiran kita, dalam setiap
langkah kita. Pupuklah itu terus. Di mana pun
dan kapan pun. Bukan saja hidup kita akan
terasa lebih ringan, tapi juga melalui kasih yang
kita tebar kiranya kita dapat berperan serta
menjadikan dunia ini menjadi tempat yang lebih
baik, lebih indah, dan lebih manusiawi. Kita
bisa memulainya dengan mengasihi orang-orang
yang kita temui. B

Love is always bestowed as a gift freely, willingly adan without expectaion.
We don’t love to be loved; we love to love.
(Leo Buscaglia)
We need Christians who will live, love, and give for the last, the least, and the lost.
(David Olson)
Beranda 3
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Fokus Kita

Tough Love
Billy Wiguna

I

ni adalah daftar kegiatan yang
tidak diperbolehkan untuk
anak saya:

 attend a sleepover
 have a playdate
 be in a school play
 complain about not being in a
school play
 watch TV or play computer games
 choose their own extracurricular
activities
 get any grade less than an A
 not be the No. 1 student in every subject
except gym and drama
 play any instrument other than the piano
or violin
 not play the piano or violin.
Begitulah pengakuan seorang ibu bernama
Amy Chua - yang sekarang dijuluki “Tiger
Mom” - dalam buku terbarunya Battle Hymn
of the Tiger Mother. Beliau mengkritik
metode kebanyakan orang barat yang terlalu
mengutamakan self-esteem anak tanpa
diimbangi disiplin yang keras. Diceritakan
bagaimana ia berhasil meramu beberapa
takaran dari ancaman, tantangan, hukuman,
kritikan untuk memaksa anaknya yang baru
berusia 15 tahun untuk menguasai satu
permainan piano “The Little White Donkey”
secara sempurna. Episode bernada keras ini

“Siapa tidak menggunakan
tongkat, benci kepada anaknya;
tetapi siapa mengasihi
anaknya, menghajar dia
pada waktunya”
berakhir dengan berhasilnya sang anak
memainkan bagian tersebut dengan sangat
baik. Plus, tiba-tiba bangkitlah kecintaannya
pada lagu tersebut dan pada mamanya. Terlalu
kejam? Ternyata banyak orang tua yang setuju
dengan praktek-praktek tersebut– baik sebagian
maupun seluruhnya - dengan dalih kasih sayang
pada buah hati mereka.
Seperti sudah diduga, cuplikan artikel yang
ditulis di harian terkemuka Wall Street Journal
tersebut menuai banyak kontroversi. Beberapa
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orang melabel Amy sebagai pengecut yang
terlalu protektif dan tidak berani membiarkan
anaknya bergulat dengan isu norma sosial,
persaingan status dan kerjasama dengan rekan
sebaya. Sebagian lain mengatakan bahwa terlalu
cepat untuk menyimpulkan superioritas metode
didikan keras tersebut pada saat si anak masih
menginjak usia remaja.
Tulisan sensasional ini juga telah menjadi
bahan diskusi hangat di tengah-tengah jemaat
kita, khususnya keluarga-keluarga muda. Pro
dan kontra disampaikan terhadap bagaimana
kasih orang tua diterjemahkan dalam praktek
mendidik dan mendisiplin anak.
Alkitab bicara banyak tentang pentingnya
disiplin. Siapa tidak menggunakan tongkat,
benci kepada anaknya; tetapi siapa mengasihi
anaknya, menghajar dia pada waktunya
(Amsal 13:24). Tongkat didikan akan mengusir
kebodohan dari hati orang muda (Amsal
22:15). Orang yang memukul anaknya dengan
rotan akan menyelamatkan nyawanya dari
dunia orang mati (Amsal 23:14). Tongkat dan
teguran mendatangkan hikmat (Amsal 29:15).
Dalam perjalanan orang Israel menuju tanah
perjanjian, metode disiplin Allah mencakup
wabah, penindasan, kelaparan, kemiskinan,
penyakit, bahkan kematian (Imamat 26:14-39).
Kedengarannya memang sangat keras.
Namun Firman Tuhan juga memberikan
perspektif lain. Rasul Paulus mengingatkan para
ayah bahwa didikan harus diberikan dalam
ajaran dan nasihat Tuhan (Efesus 6:4). Disiplin
dan hukuman harus diberikan pada waktu yang
tepat (Amsal 13:24).
Dari beberapa ayat Alkitab di atas terlihat
bahwa disiplin dan hukuman adalah bagian
yang tak terpisahkan dari penyataan kasih
Allah untuk mendidik anak-anak-Nya. Tugas
istimewa ini diberikan pada lembaga-lembaga
yang diberikan Allah seperti keluarga, gereja
dan sekolah. Akan tetapi pertama-tama, perlu
diingat bahwa didikan harus diberikan atas
dasar kasih daripada sekadar ketundukan pada
aturan semata. Allah ingin anak-anaknya taat
kepadaNya atas dasar kasih, bukan karena takut
dihukum dan bukan untuk mencari pujian. Dan

apakah cara yang terbaik untuk melihat hal
tersebut selain lewat teladan hidup oleh orang
tua? Alkitab mencontohkan tokoh-tokoh Alkitab
yang menjadi besar karena peran orang tua di
masa mudanya. Samuel, Timotius dan Yohanes
pembabtis adalah beberapa contoh yang bisa
kita lihat.
Tidak mudah untuk menjalankan disiplin
seperti itu. Cepat atau lambat kita akan
berhadapan dengan banyak pertanyaan
praktis yang sulit. Apakah salahnya kalau
saya memaksa anak saya belajar segala
jenis keterampilan setiap hari demi masa
depannya sendiri? Seberapa sakit hukuman
boleh diberikan? Bagaimana kita tahu bahwa
ekspektasi dan harapan saya adalah sesuai
dengan rencana Tuhan?
Saya percaya setiap orang unik dan Allah
memiliki rencana yang khusus bagi setiap
individu. Karenanya, jawaban dari pertanyaanpertanyaan di atas bisa berbeda untuk tiaptiap orang. Saya percaya hal inilah yang harus
menjadi landasan dari semua keputusan praktis
yang kita buat. Termasuk dalam mengasihi dan
mendidik anak. Pada kenyataannya, seringkali
rencana Allah hanya akan dibukakan sedikit
demi sedikit sejalan dengan usaha kita untuk
menemukannya.
Mungkin tidak ada salahnya memperlengkapi
anak dengan keahlian bermain instrumen musik,
juga menjadi pembicara publik percaya diri,
dan atlet olahraga yang terampil, plus pelajar
akademis bertaraf A+. Mungkin itu memberinya
peluang lebih untuk bersaing di era globalisasi
ke depan. Tapi apakah segala keahlian tersebut
didapat lewat, misalnya, pengorbanan waktu
saat teduh bersama Tuhan? Apakah kita juga
menolong si anak untuk peka akan pimpinan
Tuhan? Apakah kita berusaha sebaik mungkin
untuk mengidentifikasi talenta yang Tuhan
sudah tanamkan dalam diri mereka?
Tulisan singkat ini mungkin akhirnya
memberikan lebih banyak pertanyaan daripada
jawaban. Namun saya percaya seringkali itu
merupakan langkah awal pembelajaran bagi
kita mendalami kasih Tuhan dan meneladankan
kasih tersebut bagi anak-anak kita. B
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Fokus Kita

Ketika Kasih
Kelihatan Kejam
Grace Suryani

Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada
kamu seperti kepada anak-anak: “Hai anakku, janganlah anggap
enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau
diperingatkan-Nya; karena Tuhan menghajar orang yang dikasihi-Nya,
dan Ia menyesah orang yang diakui-Nya sebagai anak.” Jika kamu
harus menanggung ganjaran; Allah memperlakukan kamu seperti
anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? …
Selanjutnya: dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran,
dan mereka kita hormati; kalau demikian bukankah kita harus lebih
taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Sebab mereka
mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang
mereka anggap baik, tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita,
supaya kita beroleh bagian dalam kekudusan-Nya. Memang tiaptiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita,
tetapi dukacita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran
yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya.
Ibrani 12 : 5-11.

T

ahun lalu, tepatnya tanggal 23 Oktober
2010 saya dan beberapa teman dari
GPBB mengikuti perjalanan misi ke
Sekolah Yobel. Waktu kegiatan yang kami
lakukan adalah kelas komputer (Steven, Yosua,
Darwin, Septian) dan kelas menulis (Bang
Denny Boy, Grace).
Di kelas komputer anak-anak belajar pengenalan dasar komputer, membuat power point,
memasukkan foto ke dalam komputer dan
menampilkannya dalam bentuk power point. Se-

dangkan di kelas menulis mereka belajar untuk
tidak takut menulis dan latihan menulis tentang
keluarga dan kehidupan sekolah mereka.
Ketika saya membaca karangan-karangan
mereka yang ditulis dengan polos dan apa adanya, saya menemukan ada beberapa orang murid
yang bercerita tentang seorang guru mereka
yang sangat disiplin bahkan mungkin kadang
termasuk kategori guru killer nan kejam. Yang
menarik, mereka tidak menunjukkan kebencian kepada guru tersebut, malah beberapa dari
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antara mereka kira-kira menulis seperti ini
Sekalipun Pak Guru suka menghukum, saya suka
Pak Guru karena Pak Guru melakukan itu untuk kebaikan kami. Pak Guru membuat kami menjadi pintar.
Menarik, anak-anak kelas 4 SD yang masih
polos, mereka bisa merasakan bahwa guru
mereka menghukum mereka demi kebaikkan
mereka sendiri. Mereka bisa melihat ada kasih
dibalik hukuman.
Sesuatu yang kadang, kita sebagai orang
dewasa pun masih sulit untuk menerimanya. : )
***
Menyambut bulan Februari yang identik
dengan bulan kasih sayang, kita biasanya
terpikir hal-hal yang indah-indah. Kasih itu
manis bukan? Kita bilang orang mengasihi kita,
ketika dia baik kepada kita. Kita bilang mereka
sayang kepada kita, ketika mereka memberikan
apa yang kita minta. Kita bilang orang peduli
terhadap kita ketika mereka dengan sabar dan
lemah lembut mendengarkan keluhan kita.
Pokoknya semua yang membuat kita merasa
enak, itulah kasih. Sedangkan semua yang membuat kita merasa tidak enak, itu bukan kasih.
Betapa dangkalnya …
Beberapa tahun yang lalu saya pernah menyaksikan film Disney tentang kehidupan Hellen Keller. Dikisahkan orang tua Hellen Keller
begitu ‘sayangnya’ kepada Hellen Keller yang
buta dan tuna runggu, sehingga mereka membiarkan Hellen melakukan apa saja yang ia inginkan. Jadilah Hellen tumbuh menjadi seorang
gadis yang tidak tahu aturan, bahkan tidak bisa
menggunakan sendok garpu untuk makan.
Kehidupan Hellen yang ‘damai’ terganggu
dengan kedatangan guru barunya, Anne Sullivan yang berang melihat Hellen Keller makan
seperti binatang. Dengan susah payah, Anne
melatih Hellen untuk makan dengan duduk dan
menggunakan sendok garpu. Tentu saja hal itu
mebuat Hellen marah. Ia memberontak. Jadilah
keributan besar di ruang makan, Hellen marah,
berlari-lari sambil berteriak-teriak, membanting
piring dan sendok, melempar makanan kemana-

mana sambil terus dikejar oleh Anne Sullivan
yang tetap memaksanya untuk duduk dan
makan dengan sendok.
Bukan pemandangan yang indah dan cocok
dengan bayangan kita akan kasih. Tidakkah
itu kejam memaksa seorang anak buta dan tuli
untuk duduk dan makan sendiri? Kenapa tidak
biarkan saja ia makan sesukanya. Yang penting
ia happy. Hidupnya sudah cukup susah, buat apa
ditambah susah lagi?
Namun kita semua tahu akhir dari kisah
Hellen Keller. Berkat ‘tangan dingin’ (baca :
disiplin yang terkadang kelihatan kejam) Anne
Sullivan, Hellen Keller menjadi tokoh yang
terkenal dan terpandang. Tanpa Anne Sullivan
yang tega untuk mendidik Hellen, yang tega
memaksanya makan dengan sendok, yang terus
menerus mendidik Hellen, dunia mungkin tidak
akan pernah mengenal seseorang seperti Hellen Keller. Hellen mungkin akan terus menjadi
orang cacat yang tidak bisa apa-apa dan akhirnya mati hanya ditangisi oleh segelintir orang.
Yah, kadang Kasih itu terlihat kejam. Tidakkah tindakan Allah Bapa membawa Yesus ke
kayu salib itu kejam? Membiarkan anak-Nya
yang tunggal, tersalib dalam keadaan setengah
telanjang dan ditertawakan banyak orang, tidakkah itu kejam?? Tapi tanpa itu, kita semua tahu,
tidak akan ada penebusan dosa bagi dunia ini.
Tentu saja kekejaman bukan kasih. Namun
kasih yang sejati, kadang membawa dampak
yang tidak enak. Kasih yang sejati, terkadang
memaksa kita keluar dari zona nyaman kita.
Kasih yang sejati, berani menahan diri melihat
yang dikasihinya berjuang meneteskan keringat dan air mata Seperti itulah juga kasih Bapa
kepada kita. Yang tidak hanya memberikan kita
minta, namun juga mendidik kita lewat kondisi
yang tidak menyenangkan, lewat sakit penyakit,
lewat kesulitan ekonomi.
Demi apa? Supaya kita menderita? Tidak,
tapi supaya kita menjadi permata yang lebih
indah lagi. Supaya karakter kita makin diasah
seperti Kristus, cemerlang dan tanpa cela. Supaya hidup kita menjadi saksi Allah bagi dunia.
Sama seperti Hellen Keller. B
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Fokus Kita

g

AN
OTORHINOLARYNGOLOGICAL

LOVE POEM

Marjam Budhisetiawan

P

ada waktu berpacaran, sang kekasih sering mengungkapkan cintanya, tetapi setelah menikah
hampir tidak pernah suami mengekspresikan cintanya, secara verbal. Bahkan sering suami
lupa ultah istri dan ultah pernikahannya. Ungkapan “kasih” dari suami kepada istrinya dalam
bentuk puisi di bawah ini sangat menyentuh, karena diungkapkan dengan bahasa mereka (kebetulan dua-duanya bekerja di bidang medis; suami spesialis bedah kepala dan leher sehingga banyak
kata-kata yang berhubungan dengan organ-organ di kepala dan leher). Makna kata-katanya begitu
dalam diungkapkan dengan tulus pada hari pernikahan mereka yang ke-7. Semoga puisi ini bisa
memberikan inspirasi bagi suami, betapa istri senantiasa membutuhkan ungkapan “cinta” dari suami
sebagaimana suami mendambakan “cinta dan penghargaan” dari istrinya. B
From Mr. Otorhinolarydoc to Mrs. Otorhinolarydoc on our 7th Wedding anniversary

g
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My ossicles shiver at the sound of your name
My cochlea swirls at the sound of your voice
I get symptomatic labyrynthitis when I see your beauty
And my world becomes vertiginous when you enter it
When my optic nerve see your beauty, my facial nerve gets excited
Temporal and zygomatic open my eyes wide
The buccal and mandibular pull a smile
And I start to salivate
There’s nothing more pleasant
Than the fragrance of your presence on my olfactory fossa
Than the tympanic reverberations of your voice
Than the tactile impulses of your lips on my cheeks
The laryngologists have never heard a kinder voice than yours
The otologists have never met a better listening ear than yours
And the facial plastic surgeons have got nothing to add
To your perfectly symmetrical facial beauty
Your vocal cords calm me, comfort me, and strengthen me
Your tympanum have forgiven me much for my bitter tongue
There are no sinuses too deep, earwax too thick, or neck nodes too big
To keep me from loving you and thanking God for you

gggggggggggggggggggggg

ggggggggggggggggg

ggggggggggggggggg
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Kisah Kasih

Shmily
(Penulis: Unknown, telah diedit)

I

ni cerita tentang kakek dan nenekku. Mereka
sudah menikah lebih dari setengah abad,
dan tetap suka memainkan permainan
istimewa itu sejak mereka bertemu pertama kali.
Tujuan permainan mereka adalah menulis kata
“shmily” di tempat yang secara tak terduga akan
ditemukan oleh yang lain. Mereka bergantian
menulis “shmily” di mana saja di dalam rumah.
Begitu yang lain menemukan, maka ia mendapat
giliran menulisk kata itu di tempat lain.
Dengan tusuk gigi atau pinsil mereka
menorehkan “shmily” di toples gula atau tempat
tepung, untuk ditemukan oleh siapa pun yang
mendapat giliran menyiapkan makanan. Mereka
membuatnya dengan embun yang menempel di
jendela yang dekat beranda belakang, tempat
nenek biasa menyuguhkan puding biru yang
hangat, buatannya sendiri. “shmily” dituliskan
juga pada uap yang menempel di kaca kamar
mandi setelah
seseorang mandi air panas; kata itu akan
muncul berulang - ulang setiap kali ada yang
selesai mandi. Nenek bahkan pernah membuka
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“Mereka sungguh saling
mencintai. Cinta mereka jauh
lebih mendalam daripada
kemesraan yang biasa
mereka tunjukkan. Hubungan
mereka benar-benar
didasarkan pada pengabdian
dan kasih tulus...”

gulungan tisu toilet dan menulis “shmily” di
ujung gulungan itu.
Pendek kata, “shmily” bisa muncul di mana
saja; bisa di robekan kertas yang direkatkan di
dasbor, di bawah jok atau kemudi mobil, bisa
juga di secarik karton kecil yang diselipkan
di dalam sepatu atau di bawah bantal. Kata
“shmily” ini juga kadang digoreskan dengan
telunjuk di lapisan debu di atas penutup
perapian atau pada timbunan abu di perapian.
Di rumah kakek nenek, kata misterius itu
sungguh merupakan sesuatu yang penting.
Aku memerlukan waktu yang cukup
lama sebelum benar-benar bisa memahami
dan menghargai permainan itu. Sikap skeptis
membuatku tidak percaya bahwa cinta sejati
itu ada; cinta yang murni mengatasi segala
suka dan duka, manis dan pahit. Walau aku
juga tidak pernah meragukan hubungan kakeknenek. Mereka sungguh saling mencintai.
Cinta mereka jauh lebih mendalam daripada
kemesraan yang biasa mereka tunjukkan.
Hubungan mereka benar-benar didasarkan pada
pengabdian dan kasih tulus, yang tidak semua
orang cukup beruntung dapat mengalaminya.
Kakek dan nenek selalu bergandengan
tangan, kapan saja kesempatan memungkinkan.
Mereka berciuman sekilas bila bertabrakan di
dapur rumah mereka yang sederhana. Mereka
saling menyelesaikan kalimat pasangannya.
Setiap hari mereka bersama-sama mengisi
teka-teki silang atau permainan acak kata.
Nenek kerap membisikkan kepadaku bahwa

kakek sangat menarik, dan bahwa semakin
tua ia semakin tampan. Mereka tahu persis
bagaimana membahagiakan yang lain. Sebelum
makan mereka selalu menundukkan kepala dan
mengucap syukur atas rahmat yang mereka
terima: keluarga yang bahagia, rezeki yang
cukup, dan pasangan mereka.
Akan tetapi ada sisi “kehidupan sedih” dalam
kehidupan kakek-nenek; nenek menderita
kanker payudara. Penyakit itu pertama kali
diketahui 10 tahun lalu. Seperti yang selalu
dilakukannya, kakek mendampingi nenek
menjalani setiap tahap pengobatan. Ia terus
menghibur nenek di kamar kuning mereka,
yang sengaja dicat dengan warna itu agar nenek
selalu berasa dikelilingi sinar matahari, bahkan
ketika ia terlalu sakit untuk keluar rumah.
Kian hari hari penyakit nenek kian parah.
Akan tetapi dengan bantuan sebatang tongkat
dan tangan kakek yang kukuh, mereka tidak
pernah absen ke gereja. Tetapi nenek dengan
cepat menjadi lemah sampai, akhirnya, ia tak
bisa lagi keluar rumah. Kakek pergi ke gereja
sendirian, berdoa agar Tuhan menjaga nenek.
Sampai pada suatu hari, apa yang kami takutkan
terjadi; nenek meninggal dunia.
Kata “shmily” ditulis dengan tinta kuning
pada pita-pita merah jambu yang menghias
buket bunga duka untuk nenek. Setelah para
pelayat semakin berkurang dan yang terakhir
beranjak pergi, para paman dan bibiku, sepupusepupuku, dan anggota keluarga lainnya maju
mengelilingi nenek untuk terakhir kali. Kakek
melangkah mendekati peti mati nenek lalu
dengan suara bergetar, ia menyanyi untuk
nenek. Bersama air mata dan kesedihannya,
lagu itu ia nyanyikan; lagu ninabobo dalam
alunan suara yang dalam dan parau.
Tergetar oleh kesedihanku sendiri, aku
takkan pernah melupakan saat-saat itu.
Karena pada saat itulah, meskipun aku belum
dapat mengukur dalamnya cinta mereka, aku
mendapat kehormatan menjadi saksi keindahan
cinta nan tulus. S-h-m-i-l-y: See How Much I
Love You -- Lihat, betapa aku mencintaimu
Terima kasih, Kakek dan Nenek, karena
telah mengizinkan aku melihatnya. B
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Info Komisi

Komisi Remaja
VISI & MISI
Membangun anak-anak
Tuhan yang sudah beranjak
ABG ( Anak Baru Gede)
untuk bersatu dalam kasih
dan iman dan bersama-sama
memancarkan gerakan kasih
Tuhan dalam setiap bidang
kehidupan.
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Remaja gpbb di bagi dalam
kelompok kecil dimana mereka
akan membahas mengenai
kehidupan mereka dan saling
memberikan dorongan dan
dukungan rohani

Remaja berkumpul bersamasama di rumah anggota
remaja gpbb untuk membahas
pelajaran alkitab
Paduan suara Narwastu
Worship Leader &
Musician training
Remaja di latih dalam
pelayanan untuk menjadi
worship leader dan
Mengiringi pujian dalam
kebaktian minggu
Camp Remaja
Remaja berkumpul dan
bermain-main bersama
dalam bermacam-macam
permainan
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Info Komisi

PROFILE
PERSEKUTUAN
PELAUT GPBB
“Sebab semua orang
yang dipilihNya dari
semula, mereka juga
ditentukanNya dari
semula untuk menjadi
serupa dengan gambaran
Anaknya…” (Roma 8:29).

K

utipan ayat ini tentu saja berlaku untuk
semua umat Tuhan dari golongan mana
saja dan panggilan apa saja. Ini juga
yang menjadi kerinduan adanya Persekutuan
Pelaut GPBB. Kami merindukan bahwa Tuhan
memakai persekutuan ini sebagai “pelengkap”
dari kegiatan-kegiatan GPBB lainnya dimana
para pelaut bisa mengalami pembentukan
‘menjadi serupa dengan Kristus’ dalam hidup
dan panggilan mereka.
Ada yang berkata bahwa “hidup jadi apa
bukan tergantung pada siapa Anda sekarang
tetapi Anda berada di tangan siapa.” Sangat
mengherankan bahwa murid-murid pertama
Tuhan Yesus adalah dari golongan nelayan
(=pelaut?) yang mungkin kedudukannya
tidak begitu mencolok pada jaman itu. Tetapi
di tangan Tuhan mereka jadi rasul-rasul yang
gagah berani menghidupi dan menyebarkan
Injil Tuhan. Kehidupan yang diserahkan kepada
Tuhan seutuhnya membawa para pelayan ini
jadi alat yang luar biasa di dalam Kerajaan
Allah, “mari, ikutlah Aku, dan kamu akan
Kujadikan penjala manusia” (Matius 4:19).

Hal ini bisa berlaku kepada para pelaut di
GPBB. Kehidupan yang keras dan banyak
pergumulan justru bisa menjadi jalan untuk
menemukan Tuhan. Besarnya godaan
yang dialami karena jauh dari keluarga dan
pergaulan yang menarik kepada dosa, justru
bisa menjadi alat untuk mencari terang Tuhan.
Kami merindukan bahwa lewat persektuan ini,
para pelaut sungguh berjumpa dengan Tuhan,
diubahkan oleh Tuhan, dan bersedia dipakai
oleh Tuhan dalam panggilan mereka sebagai
pelaut. Dan mungkin Tuhan akan memanggil
untuk sesuatu yang lebih besar lagi di masa
depan yang tidak seorangpun bisa menebaknya.
Persekutan Pelaut GPBB kembali aktif lagi
setelah vakum beberapa saat sejak Paskah
2010, dengan diadakannya Paskah Pelaut.
Sejak saat itu Persekutuan Pelaut diadakan
tiap minggu, setelah KU1. Tiga minggu
dalam sebulan Persekutuan Pelaut berdurasi
hanya sekitar 30 menit (10.30-11.00) karena
keterbatasan pemakaian ruangan. Waktu
yang singkat ini biasanya dipakai untuk
sharing dan doa bersama. Ada juga beberapa
materi sebagai follow up khotbah minggu itu.
Contohnya ketika beberapa bulan yang lalu
gereja menekankan Hubungan Pribadi dengan
Tuhan, Persekutuan Pelaut mem-follow upnya dengan “Belajar Bersaat Teduh.” Bahkan
Persekutuan Pelaut memiliki booklet “Petunjuk
Praktis Bersaat Teduh bagi Pelaut.” Ketika gejera
menekankan misi, Persekutuan Pelaut memfollow up dengan pemutaran film tentang misi.
Ada juga materi-materi yang disesuaikan dengan
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kebutuhan para pelaut seperti “Mengelola
Uang,” “Menjaga Hidup Kudus,” dll.
Hanya sekali sebulan kami bisa
persekutuan dengan durasi lebih panjang, 70
menit, karena punya kesempatan memakai
Créche Room. Kami menggunakan waktu ini
untuk PA bersama. Fokus tahun lalu adalah
mengenal “Siapakah Yesus.” Kami memakai
Kitab Markus sebagai bahan PA untuk
mengingatkan kembali bahwa Yesus berkusa
atas alam, atas penyakit, bahkan atas dosa
dan kematian. Melalui semua materi ini kami
rindukan bahwa para pelaut GPBB semakin
mengenal Kristus dan bertumbuh serta bisa
mengaplikasikan iman mereka secara praktis
dalam kehidupan sehari-hari di dalam panggilan
sebagai pelaut.
Para pelaut di GPBB berasal dari berbagai
generasi. Ada yang sudah lama ikut persekutuan
pelaut di Singapore tetapi ada juga yang masih
baru yang mungkin ting gal di Singapore baru
hitungan bulan. Persekutuan Pelaut GPBB
berusaha menjembatani ini dengan mengadakan
beberapa acara yang tujuannya memang untuk
keakraban dan saling mengenal. Tahun lalu
diadakan Outing Pelaut GPBB dan di awal
tahun ini, Januari, kami mengadakan BBQ.
Bersyukur bahwa dalam momen seperti ini
keakraban dan kekeluargaan di antara pelaut
semakin terbangun.
Masih banyak hal yang menjadi tantangan
Persekutuan Pelaut GPBB ke depan. Kehadiran
pelaut dalam persektuan mingguan saat ini sekitar
8-10 orang. Ini masih sedikit dibanding jumlah
pelaut yang hadir tiap minggu di GPBB. Kami
sangat rindu bahwa saudara-saudara pelaut bisa
mengikuti persekutuan ini khususnya bagi yang
ikut KU2. Persekutuan 30 menit (10.30-11.00)
memang sengaja dibuat supaya mereka yang
ikut KU2 bisa datang lebih awal dan tidak telat
mengikuti KU2. Kami juga merindukan untuk
menjangkau para pelaut yang mungkin tidak aktif
ke gereja yang masih banyak di luar sana. Untuk
ini memang diperlukan kerja keras dan bantuan
banyak pihak.
Kami bersyukur bahwa Persekutuan Pelaut
GPBB selama ini mendapat dukungan yang

sangat berarti dari berbagai pihak baik pendeta,
majelis, dan komisi. Persektuan Pelaut GPBB
saat ini dilayani oleh Pak Tjandra, Jemmy,
Irving, dan Yulius. Masih banyak hal yang perlu
diperbaiki, ditingkatkan, diterobos di masa
depan sehingga persekutuan ini sungguh jadi
berkat bagi para Pelaut secara khusus dan bagi
GPBB. Karena itu kami rindu bahwa makin
banyak lagi orang-orang yang terlibat dalam
pelayanan ini. Mungkin karena rentannya
Persekutuan Pelaut saat ini adalah “anggota
tubuh yang nampaknya paling lemah” tetapi
mungkin “sangat dibutuhkan” (1 Kor 12:22).
Akhirnya, kami juga rindu bahwa sebagai
bagian dari anggota tubuh, dalam segala
keterbatasannya, Persekutuan Pelaut GPBB bisa
menjadi berkat bagi anggota tubuh lainnya.

Ungkap Kesan:
Irving
(Tim Persekutuan Pelaut,
Mahasiswa NTU)

Awalnya saya pengen
melayani sebagai
gitaris lepas aja, seperti
CD karaoke yang
menyediakan musik
untuk setiap persekutuan.
Tapi saya merenungkan lagi, apa peran saya
di gereja, yang kata Paulus terdiri dari bagianbagian tubuh Kristus yang berbeda-beda: semua
bagian sama-sama penting dan harus saling
menopang agar tubuh itu bisa sehat. Satupun
dari bagian tubuh, termasuk para pelaut, itu
tidak boleh dicuekin.
Pada persekutuan-persekutuan pertama,
dengan ajaib saya merasakan kasih kepada
para pelaut. Saya merasakan sukacita yang
unik, walau saya hanya memainkan gitar dan
menikmati setengah jam kebersamaan dalam
Tuhan. Kian Minggu, kasih dan juga kerinduan
semakin bertambah, lewat doa, rapat dan
outing bersama pelaut. Saya bersyukur untuk
sebuah kehormatan melayani umat Tuhan di
persekutuan pelaut, dan memohon dukungan
doa dan partisipasi dari jemaat GPBB.
Beranda 15

Beranda Vol.2_inside pages.indd 15

3/5/11 9:31:08 PM

Kesaksian

Anthon Tambolang
(Tug Master di Star
Endeavour,
PSA Marine Pte Ltd)

Sebenarnya sejak tahun
2006 saya sudah sering
gereja di GPBB karena
lebih dekat dibanding
GPO dan gerejanya juga pagi. Tetapi saat itu
saya tidak begitu tahu kalau ada yang namanya
Persekutuan Pelaut. Setelah pertengahan tahun
2010 baru saya dengar langsung dari warta
gereja bahwa Persekutuan Pelaut akan diadakan
dan sebagai koardinator adalah Bapak Yulius
Talembanua yang kebetulan melanjutkan
studinya di Singapore di bantu oleh Irving, Pak
Tjandra dan Jemmy. Dan hari itu kami langsung
adakan persekutuan pertama.
  Hati saya begitu senang setelah adanya
Persekutuan Pelaut karena ada satu wadah
disediakan oleh GPBB bagi kami para pelaut
untuk bisa bersekutu, berbagi pengalaman,
didoakan dan outing. Dan yang lebih indah lagi
setiap dua minggu sekali para tim Persekutuan
Pelaut berkumpul mengambil waktu untuk
mendoakan kami. Sungguh menjadi berkat yang
terindah buat kami atas doa mereka. Harapan
saya semoga pesekutuan pelaut ini berlanjut terus
dan semakin banyak saudara-saudara pelaut ikut
bersekutu walaupun hanya setengah jam. Amin
Karto
(Star Endeavour Tug 74,
PSA Marine Pte Ltd)

Syalom...
Seiring dengan perjalanan
waktu, tidak terasa saya sudah
satu tahun lebih ikut beribadah di GPBB dan
saya sangat menikmati itu walaupun saya tidak
rutin hadir dalam ibadah setiap minggu karena
sering betepatan dengan jam-jam kerja. Tapi
puji syukur, Tuhan tidak pernah membiarkan
hambaNya ini untuk tetap terlena dengan
pekerjaan duniawi.
Ada kesan yang saya dapatkan selama ikut
dalam Persekutuan Pelaut yang diprogramkan
oleh GPBB setiap minggu:

1. Kita semua yang hadir bisa saling terbuka
mengutarakan isi hati kita masing-masing
untuk Tuhan.
2. Kita juga saling menasihati satu sama lain
dan saling mendoakan dengan penuh
kasih sayang supaya selalu mengutamakan
Tuhan dalam kehidupan ini.
Pesan saya, semoga Persekutuan Pelaut ini
bisa berjalan terus ke depan agar saksi-saksi
Kristus yang berprofesi sebagai pelaut dapat
saling mengenal lebih dekat lagi. Teristimewa
sebagai tempat untuk belajar mendekatkan diri
kepada Sang Pencipta kita.
Kesaksian saya bahwa selama ini ketika
saya membaca Alkitab, saya susah mengerti
maksudnya. Tetapi setelah ikut Persekutuan
Pelaut, baru saya dapatkan cara-cara praktis
untuk menarik inti dari ayat yang dibaca dan
mudah dipahami. Semoga Tuhan memberkati
kita semua. Amin.
Tappi Tadiampang
(PSA Marine Pte Ltd)

Syalom buat rekan-rekan,
Selama saya ikut
Persekutuan Pelaut di
GPBB, banyak hal yang
saya rasakan, di antaranya:
1. Melalui persekutuan ini saya bisa
membagi pengalaman dengan rekan-rekan
2. Dengan persekutuan ini saya secara
perlahan-lahan, iman saya bertumbuh dan
lebih mendekatkan diri kepada Tuhan
3. Saya berterima kasih kepada Pak
Yulius dan tim yang telah memimpin
persekutuan ini sehingga kami bisa saling
mengenal satu dengan yang lain.
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Pak Budi.

Saya sudah mengikuti
Persekutuan Pelaut selama
5 tahun. Adapun kesan
selama kami ikut dalam
persekutuan pelaut ini,
beragam rekan-rekan pelaut
yang hadir silih berganti. Hal ini dikarenakan
kesibukan tugas yang berbeda. Namun hal ini
tidak terlalu berpengaruh dalam berjalan dan
bertumbuhnya kegiatan ataupun sharing yang
diadakan di komisi pelaut. Malah menjadikan
hal ini sesuatu yang indah dan juga karena
didasari adanya kerinduan serta kebersamaan
diantara pelaut. Jadi ada kalanya banyak pelaut
yang hadir namun terkadang sedikit juga yang
hadir. Bisa juga karena ada sebagian pelaut

yang baru pertama kali hadir dan belum tahu
akan adanya kegiatan ini. Namun demikian,
puji Tuhan, minggu demi minggu kehadiran
para pelaut dalam Persekutuan Pelaut semakin
bertambah. Majelis dan para pembimbing sangat
men support. Pertemuan di luar gereja misalnya
acara BBQ sangat berarti untuk mempererat tali
persaudaraan di antara saudara-saudara seiman.
Untuk dukanya boleh dikatakan tidak
ada atau tidak berarti walaupun ada. Sebagai
informasi, mungkin hanya sedikit saudarasaudara yang mengetahui bahwa pada
Desember 2008 (seingat saya), rekan kita pelaut
Bpk Johanes telah kembali kepangkuan Bapa di
sorga. Beliau termasuk senior juga pembimbing
di Persekutuan Pelaut dan wafat dalam tugas di
atas kapal di Singapore. Terima kasih. B

FOTO-FOTO KEGIATAN
PERSEKUTUAN PELAUT
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Info Komisi

PROFILE PERSEKUTUAN

MARIA MARTA GPBB

D

iawali oleh kerinduan dari beberapa
orang yg ingin memberikan perhatian
khusus/ pelayanan kepada para TKWI
yg beribadah atau berada di GPBB, maka
kegiatan Maria Marta pertama dimulai tahun
2004 -- dibawah koodinasi Bidang Misi dan
Kesaksian Majelis Jemaat -- diawali dengan kelas
bahasa Inggris, yang bertujuan untuk menjawab
kebutuhan mereka: berkomunikasi lebih baik
dan lancar dlm bhs Inggris. Pertama kali dirintis,
peminat nya cukup banyak, sekitar 20 orang dari
total 2 kelas yg diadakan.
Dua tahun kemudian, tepatnya di bulan
Februari 2006, Persekutuan Maria Marta pertama
dimulai, persekutuan ini diadakan setiap minggu
ke 4, dan berjalan hingga sekarang. Persekutuan
ini mengalami perubahan jam. Dari jam 1.30
bergeser menjadi jam 11, dengan harapan
bisa lebih banyak menjangkau para TKWI yg
majikan nya beribadah di KU2. Persekutuan ini
telah menjadi tulang punggung kegiatan MM,
karena di sini, diajarkan tema2 yang aplikatif,
berkesinambungan, sekaligus menjadi persekutuan
yang akrab baik lewat acara persekutuan itu
sendiri, maupun acara makan siang bersama, yang
rutin dilakukan setelah persekutuan.
Di tahun 2007, dimulai KTB (kelompok
tumbuh bersama), untuk menjawab kebutuhan
pengenalan Alkitab dan sharing yang lebih efektif,

di dalam kelompok2
kecil. Sekarang ada
6 kelompok yang
telah terbentuk, dan
materi Kambium
telah dipakai sebagai
standard. Diharapkan
dari kelompok2 kecil
ini, dapat dihasilkan
tkw2 yang berakar
kuat di dalam Tuhan,
bertumbuh dan
berbuah bagi kemulian
Nya, saat mereka ada di sini, dan terutama juga
ketika mereka kembali ke Indonesia.
Setahun kemudian, di tahun 2008, dimulai
suatu kegiatan baru, yaitu workshop/ kelas
ketrampilan. Tujuan dari kelas ini ialah untuk
memperlengkapi para TKWI sebagai modal
mereka, membuka usaha dengan keahlian mereka,
saat mereka pulang ke Indonesia. Beberapa
ketrampilan yang sudah diajarkan: merangkai
bunga, membuat kue, tips menjaga kebersihan
anak, tips mengatur uang. Kelas ketrampilan
ini cukup diminati oleh para TKWI karena
membuka wawasan mereka dan mereka mendapat
kesempatan praktek saat kelas, seperti praktek
merangkai bunga atau membuat cetakan kue.
Syukur kepada Tuhan untuk pemeliharaanNya
atas kegiatan2 Maria Marta selama 6 tahun
telah berjalan. Ada banyak hal yang Tuhan telah
kerjakan, doakan agar kami yang melayani selalu
ingat, bahwa Tuhan lah yang empunya pelayanan
ini, dan kami hanya pengelola, sehingga kami
dapat terus melayani dengan kasih dan tanggung
jawab. Doakan juga agar visi yg telah dibentuk
dapat dikerjakan dengan setia: Persekutuan yang
menghasilkan TKWI di Singapura sebagai murid
dan saksi Kristus yang dapat mengatasi tantangantantangan hidup dan berpengaruh positif di
lingkungannya. B
Sienny/Milka
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Refleksi

Bukan Soal
Definisi
Ayub Yahya

“Taruhlah aku seperti meterai
pada hatimu, seperti meterai
pada lenganmu, karena cinta
kuat seperti maut, kegairahan
gigih seperti dunia orang
mati, nyalanya adalah nyala
api, seperti nyala api Tuhan!”
(Kidung Agung 8:6)

C

inta itu penuh mahadaya, tetapi cinta
juga tidak pernah dapat didefinisikan
dengan tuntas. Bahasa manusia terlalu
terbatas untuk mengungkap realitas cinta. Tapi
itu baik. Dengan begitu manusia akan selalu
merindukan dan membicarakannya; terus
dan terus. Tuhan rupanya begitu menyayangi
cinta, sehingga Dia memberi selubung misteri
kepadanya. Sebab kalau tidak, segera manusia
memahami arti cinta sedalam-dalamnya dan
sejelas-jelasnya, segera pula manusia akan
melupakannya; mengubur dan membuangnya.
Manusia adalah mahluk pembosan, tapi
ia juga punya kecenderungan untuk selalu
penasaran dengan segala hal yang bernilai
misteri. Banyak kisah dalam dunia ini yang tetap
hidup dibenak banyak orang justru karena itu
belum terungkap tuntas. Kematian Putri Diana,
Bruce Lee, Marlyn Monroe dan John F. Kennedy
adalah beberapa contoh. Cinta juga demikian,
sebagai sebuah makna ia yang akan terus hidup
dalam benak dan sanubari setiap orang.
Akan tetapi cinta memang bukan soal
definisi. Cinta adalah praksis; kontemplasi dan
aksi, perenungan dan perbuatan. Dan kadang-

kadang itu melampaui akal. Tuhan Yesus pernah
merasakan cinta sedemikian. Kejadiannya di
Betania, seminggu menjelang penyaliban-Nya.
Seorang wanita, Injil Yohanes mencatat namanya
Maria, saudara Lazarus yang Dia bangkitkan
dari kematian, mengurapi-Nya dengan sekitar
setengah liter minyak narwastu murni yang
mahal harganya. Tidak hanya sampai di situ,
wanita itu juga kemudian menyeka kaki Tuhan
Yesus dengan rambutnya.
Demi meraih perhatian dan popularitas ala
politisi? Bukan. Itu spontanitas yang keluar dari
hati yang mencintai. Sebab di sana tidak ada
tuntutan, tidak ada perhitungan untung-rugi,
juga tidak ada dinding gengsi dan kebanggaan
diri yang menghalangi. Yang ada adalah
keinginan untuk memberi sesuatu yang terbaik
dari yang dimiliki. Hanya itu. Cinta selalu tidak
bersyarat, tidak berpamrih. Dan cinta juga
tidak mengenal harga, bagi cinta tidak ada yang
terlalu mahal.
Berikut adalah sebuah kisah. Ada sepasang
pemuda pemudi saling mencintai. Mereka
sangat miskin, tetapi keduanya memiliki sesuatu
yang amat disayangi dan dibanggakannya.
Sang wanita memiliki rambut panjang nan
indah. Sang pria memiliki sebuah jam emas
warisan ayahnya. Ketika hari Natal menjelang
keduanya ingin saling memberi hadiah. Hanya
saja mereka tidak punya cukup uang. Tanpa
saling tahu, sang wanita memotong rambutnya
dan menjualnya, sedang sang pria juga menjual
jam emasnya. Ketika mereka membuka hadiah
masing-masing. Ternyata sang pria membeli
sebuah hiasan rambut, dan sang wanita
membeli sebuah kotak kecil dari platina tempat
menyimpan jam. Itulah cinta. B
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Choa
Chu
Kang

Family

F

amily fellowship
(F2) Choa Chu
Kang merupakan
satu dari sekian banyak F2
GPBB yang menjangkau
keluarga-keluarga dengan
mayoritas tinggal di daerah
Choa Chu Kang, Yew Tee,
Teck Whye, Bukit Gombak.
Kami juga sangat senang
dengan kedatangan rekanrekan yang dari daerah Bukit
Batok dan Woodland. Saat ini
kami beranggotakan 10 keluarga dan di setiap
persekutuan kurang lebih 5 keluarga yang hadir.
Persekutuan adalah kegiatan kami yang
rutin setiap Sabtu minggu kedua tiap bulan.
Bertempat di rumah para anggota secara
bergiliran, demikian juga pemimpin persekutuan.
Acara dimulai jam 6 sore dengan merenungkan
satu bagian / bab dari sebuah buku. Saat
ini kami menggunakan buku “Facing Your
Giants” yang ditulis oleh Max Lucado dan
sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia.
Setelah renungan dan diskusi, kami lanjutkan
dengan makan malam. Kami mencoba cara
baru dalam mempersiapkan makan malam,
yang menunjukkan rasa kebersamaan. Pemilik
rumah menyediakan nasi, minum dan hidangan
penutup / buah, sedangkan keluarga yang lain
datang dengan membawa lauk secukupnya. Atau
dengan istilah yang kita kenal sebagai “Pot
Luck”. Dengan cara ini, kami saling berbagi
dan saling bertukar masakan hasil karya
keluarga masing-masing.

Selain persekutuan rutin,
kami juga mengadakan kegiatan insidentil lain
sebagai variasi. Sejauh ini yang sudah beberapa
kali kami lakukan adalah persekutuan di luar
atau outing. Kami biasanya memilih tempat
dimana anak-anak bisa bermain dengan aman,
selama kami bersekutu atau berdiskusi pada
hari itu.
Hal yang kami rasakan dalam persekutuan
ini adalah adanya kebersamaan, saling berbagi
pengalaman yang bisa menjadikan berkat bagi
keluarga yang lain, saling mendoakan dan saling
menguatkan. Saat kami berkumpul bersama
biasanya waktu terasa berjalan begitu cepat.
Setelah makan malam, kami saling berbincang
sampai malam dan disitulah kami merasakan
persekutuan yang erat bersama dengan saudara
seiman. Bagaikan arang, akan segera padam
kalau terpisah dari arang-arang membara yang
lain, begitu juga F2 Choa Chu Kang. Bara
iman kami selalu menyala karena kami saling
mendukung satu sama lain. Kiranya nama Tuhan
boleh semakin dimuliakan. B
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Fellowship (F2)
T

idak terasa kelompok F2BB2 kami
sudah berjalan selama 4 tahun
lebih. Kalau di-ingat2 pertama sekali
ngumpul… (kata yang inget) ketika Selvi masih
hamil Nasya.
Sebelum diterusin, perkenalan dulu ya, inilah
anggota2 kelompok kami:
• Keluarga Jonatan-Mona
(bersama Nathania dan Gabriel),
• Keluarga Wandy-Natalia
(bersama Gwen dan Wynstelle) ,
• Keluarga Santo-Lita,
• Keluarga Iwan-Selvi (bersama Nasya),
• Keluarga Hendri-Levi,
• Keluarga Erwin-Lisa
(bersama Steven dan Emily).
Kami tetap ngumpul tiap bulan sekali,
bergiliran ke salah satu rumah anggota,
kedengarannya membosankan, bukan ?
kita sebelumnya sering bareng piknik sambil
ber-F2 di Labrador Park, Botanic Garden,
dan Lakeside Taman Jurong. Sebenarnya soal
tempat ga penting sih, yang penting kumpulnya
itu loh, A Oh ya… tentu saja walaupun sampe
ke Park segala, kami tetap puji Tuhan, berdoa
dan bahas Firman Tuhan bersama-sama.
Walaupun terkadang
kami berkumpul, tidak
harus dalam acara F2,
kami tetap saja membuat
acara khusus supaya
tetap dapat berkumpul
walaupun hujan
badai (yang penting
KEBERSAMAANnya
itu loh), baik BBQ
bersama, mancing,
nonton film disalah
satu rumah anggota
F2 ataupun acara
anniversary salah satu

anggota F2 kami,
atau bertamasya
bersama ke-luar
Singapore.
Kami sungguh
bersyukur
dan percaya
bukan karena
kebetulan Tuhan
mempertemukan
kami dalam kelompok F2 ini yang walaupun
berbeda karakter dan background, setiap dari
kami boleh belajar untuk saling mengasihi dan
saling mengerti dan juga saling berbagi.
Walaupun setiap pertemuan merupakan
pengalaman yang indah, tetapi pengalaman
yang paling indah yg tak terlupakan adalah
ketika kelompok kami beroleh kesempatan
untuk boleh tampil di salah satu KU2
mempersembahkan pujian berjudul “Oh, So
Wonderful”, Yang walaupun kami persiapkan
dengan semaksimal mungkin, banyak
pergumulan yang kami jalankan bersama
sebelum tampil yang akhirnya Puji Tuhan,
semuanya berjalan dengan baik. B

Bukit
Batok
2
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Keluarga Rohani

Josep Hendrawan

A

nak rohani kami ada 4 (empat) orang,
Henry Palit, Jefry, Fritz Taufik dan
Angelina Octaviani ditambah dengan
pasangan Henry, Sienny dan pasangan Angel,
Stanny. Semua anak rohani kami sudah bekerja,
dan sebagian besar dari mereka mempunyai
pendidikan akademis yang lebih tinggi dari
orang tua rohaninya.
Pertemuan terakhir kami pada tanggal 6
Januari 2011 pada saat Angel mau berangkat ke
Amerika karena mendapatkan beasiswa studi di
sana untuk mendapatkan gelar master. Idealnya
pertemuan kami dilakukan setiap sebulan sekali,
tapi karena kesibukan pekerjaan, business trip,
liburan keluarga, pelayanan dan lain2 hal kami
lakukan dua bulan sekali atau paling lama tiga
bulan sekali.
Di awal pertemuan kami, kami menset topic
untuk pertemuan, misalnya seperti keuangan,
pasangan hidup, pekerjaan, kadang kami juga
melakukan PA. Karena kami sudah memasuki
tahun ketiga dan saling mengenal dengan baik
satu dengan yang lain pertemuan kami biasanya
berkisar makan bersama, saling mengupdate
kegiatan masing-masing, baik masalah pekerjaan,
pasangan hidup, keluarga, pelayanan, liburan
dan hal-hal yang sedang digumuli atau didoakan.

Kadang-kadang kami juga melakukan
outing bersama sekaligus menyalurkan hobi
fotografi karena beberapa dari kami sedang
belajar fotografi. Acara lain yang sebenarnya
kami sudah sering bicarakan dan rencanakan
adalah jalan pagi bersama di beberapa park di
Spore, pelayanan bersama mengunjungi rumah
jompo tapi karena satu dan lain hal belum bisa
dilaksanakan karena sulit menemukan waktu
yang cocok di pagi hari, dan lebih mudah untuk
bertemu di malam hari setelah pulang kantor.
Sampai saat ini kami sebagai orang tua
rohani sudah merasakan anak2 rohani kami
seperti keluarga sendiri apalagi dengan
keterbukaan di antara kami sehingga kami bisa
saling membantu apabila ada masalah. Dalam
tahun ini kami akan melepas dua anak rohani
kami karena mereka akan memasuki kehidupan
pernikahan. Kami sungguh ikut merasakan suka
cita ini karena kami boleh diberi kesempatan
untuk menyaksikan event yang sangat penting
dalam hidup mereka. Kami juga berharap kedua
anak rohani kami yang lain boleh diberikan
pasangan yang sepadan dan mengikuti jejak
mereka dalam waktu dekat sesuai dengan waktu
yang Tuhan rencanakan untuk mereka. B
Josep
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Keluarga Rohani

Johannes Kurniawan

K

eluarga rohani kami terbentuk di tahun
2008, dimatchmake oleh Koordinator
program keluarga rohani. Pertemuan
pertama kami janjian untuk makan malam
bersama di Garuda Padang Restaurant. Saya
telat karena ada acara sebelumnya hehe :P.
Sewaktu saya datang, Papi Yohanes, Mami
Lidya, Ivena, Neria, dan Samuel Sitorus (ex)
sudah lengkap di meja makan. Awalnya kami
agak canggung, karena baru kenal. Kami
ngobrol2 tentang keseharian kami. Berlanjut dari
sini, kami mulai saling memperhatikan di gereja.
Neria mulai ngusulin untuk memberikan hadiah
ulang tahun ke keluarga rohani, eh keterusan
jadi gift exchange dan ang pao deh. Y Terkadang
Neria dan saya bertemu dengan Mami Lidya
saja buat ngobrol2. Hehe Neria yang lebih sering
ketemuan dengan keluarga papi dan mami.
Well, I can explain why.
Pekerjaan saya sebagai guru membuat saya
jadi lebih task-oriented dan very organized karena
natur pekerjaan yang mengharuskan saya untuk
multi-tasking. Segala sesuatunya direncanakan.
Bahkan saya selalu bilang ke teman2, kalo
mau ketemuan harus atur dari jauh-jauh hari.
Untuk weekend harus 1 bulan di muka, untuk
weekdays, saya jarang mengiyakan pertemuanpertemuan seperti ini kecuali very important. Saya
tidak menyalahkan keluarga rohani saya yang
membuat saya jadi jarang bertemu mereka. Buat
saya pribadi ini merupakan pembelajaran bahwa
tidak semuanya bisa direncanakan. Kita tidak
bisa memprediksi hal-hal yang terjadi dalam
keluarga, seperti misalnya, adik sakit atau butuh
bantuan dsb.
Pernah satu waktu keluarga rohani kami
bertemu di Holland Village untuk makan malam.
Dalam pertemuan ini Ko Yohanes baru cerita
kalo besok siang (Sabtu) mereka ada peresmian
kantor dan bersamaan dengan itu saya harus
masuk ke sekolah paginya dan rencananya akan

istirahat
siangnya. Wah
terus terang
saya gundah
antara harus
ikut atau tidak.
Bersyukur
setelah makan
malam kami
sempat menjenguk
Bu Yohana sehingga
saya mempunyai waktu untuk
berpikir. Baru setelah itu saya ambil
keputusan untuk pergi mengingat hal ini
merupakan event penting dalam hidup mereka
and I want to be part of their life. Pertemuan malam
itu meninggalkan kesan yang dalam.
Saya sadar hidup seorang diri di negeri asing
membuat saya jadi lebih individualis. Apalagi halhal yang ditawarkan oleh Singapura, semuanya
serba ada dan cepat. Hal-hal yang berbau
recognition dan material selalu dinilai lebih dan dicari
orang yang akhirnya mempengaruhi kita untuk
mengejar hal-hal tersebut. Adanya keluarga rohani
membuat saya melihat hidup dari perspektif yang
berbeda. Nilai kebersamaan, berbagi, memberi,
dan mendoakan menjadi nyata.
Perbedaan-perbedaan yang ada pun jadi
memperkaya keluarga rohani kami. Papi yang
kritis dalam mendengarkan dan memberi
masukan yang menggelitik, Mami yang practical
dan suka kasih petuah yang tidak terduga,
Ivena yang diam-diam ternyata perhatian juga.
Dia yang inget kapan kita bertemu pertama
kalinya hehe. Andrew masih juga mengingat
kami walau jarang bertemu. Neria yang paling
semangat dan berjuang keras mempertemukan
kita semua, tetap datang walaupun sakit.
I really thank God for this family. B
Sienny
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Tim Pelawat
P

elawatan atau perkunjungan atau bezoek,
adalah aktivitas yang lazim ada hampir di
semua gereja; sebagai salah satu bentuk
perwujudan kasih dan perhatian antar sesama
warga tubuh Kristus. Jadi semangat yang diusung
adalah semangat kekeluarga. Itulah sebabnya di
GPBB, pelawatan – baik dalam lingkup jemaat
secara umum, maupun dalam lingkup komisi
– berada di bahwa koordinasi Majelis Jemaat
Bidang Pemerhati (Dkn. Benhard Ambarita, Dkn.
Agoes Boedi Poerwanto, Dkn. Philips Laulia, Pnt.
Kicky Lie).
Sejauh ini komisi yang secara rutin melakukan
pelawatan di lingkupnya adalah Komisi Anak
(Koordinator: Dina Joewono), Komisi Wanita
(Koordinator: Ibu Vero dan Ibu Mega), dan
Komisi Keluarga Muda (Koordinator: Ida
Husada dan Eddy Lahey). Sedang Komisi
Pemuda dan Komisi Remaja pelawatan lebih
bersifat temporair (artinya sesuai permintaan atau
kebutuhan yang ada), dan langsung dikoordinir
oleh Pembina di komisi masing-masing.
Untuk pelawatan jemaat secara umum
dilaksanakan sekaligus oleh Tim Pelawat dari
Komisi Wanita dan Komisi Keluarga Muda –
sesuai kebutuhan yang akan dilawat – dengan
didampingi oleh Pengerja atau Majelis Bidang
Pemerhati. Waktu pelaksanaannya, bersama Tim
Komisi Wanita umumnya pagi sampai siang,
setiap hari Rabu atau Kamis (kecuali untuk
kasus-kasus yang mendesak, misalnya pasien
operasi), sedang bersama Tim Keluarga Muda
lebih fleksibel.

bagi teman atau sanak keluarga dari jemaat
GPBB yang sedang berada di Singapura untuk
keperluan tertentu (misalnya berobat atau
medical chek-up).
Sedang pelawatan di komisi-komisi selain
untuk keperluan di atas juga bisa untuk warga
jemaat yang baru datang ke kegiatan komisi yang
bersangkutan, atau untuk yang baru pindahan
rumah; juga bisa untuk yang sudah cukup lama
tidak datang ke gereja dan minta dilawat.
Untuk dapat menerima pelayanan pelawatan,
cukup hubungi salah satu nama yang tercantum
di atas, lalu kemukakan keperluannya;
selanjutnya Tim Pelawatan akan mengatur jadwal
perkunjungannya. Begitu juga bila ada yang
terpanggil untuk ikut melawat, silahkan hubungi
nama-nama di atas.
Vero & Mega

Siapa saja yang dilawat?
Pelayanan pelawatan biasanya dilakukan selain
untuk warga jemaat yang sedang sakit (baik di
rumah, mau pun di Rumah Sakit), dalam masa
kehamilan, baru melahirkan, atau pun yang
tengah mengalami kedukaan; juga diperuntukkan
24 Beranda
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Panduan Praktis Pelawatan:
1. Buatlah janji dengan orang yang akan
kita lawat; tentukan waktu yang paling
nyaman untuk ia kita kunjungi. Jangan
dadakan, misalnya mumpung sekalian
lewat. Intinya jangan sampai kunjungan
kita malah merepotkan.
2. Berdoalah sebelum berangkat melawat
– bisa secara pribadi, bisa juga bersama
dengan rekan yang akan melawat. Mohon
Tuhan memberi hikmat, bila kita harus
bicara atau pun mendengarkan.
3. Upayakan sebelumnya mengetahui datadata umum orang yang akan kita kunjungi
– namanya siapa, sudah berkeluarga
atau belum, anaknya berapa, (bila sakit)
sakitnya apa dan sudah berapa lama –
Jangan sampai pertanyaan-pertanyaan
seputar hal itu malah menghabiskan
waktu ketika kita sudah bertatap
muka dengan yang bersangkutan. Ini
juga sekaligus bisa menghindari kita
mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang
mungkin oleh pengunjung lain ditanyakan
pula. Bayangkan ssaja, kalau kita pun oleh
setiap yang berkunjung ditanya hal yang
sama, betapa “boringnya’, bukan?
4. Ingat, bahwa melawat bukan seperti
wartawan yang sedang mewawancari,
bukan juga seperti seorang “guru” yang
harus memberi nasihat-nasihat bijak.
Kadang bagi orang yang kita lawat,
kehadiran kita jauh lebih diperlukan
daripada sekian banyak kata-kata
yang terucap.
5. Apabila sudah bertatap muka dengan yang
kita lawat, usahakan jangan malah ngobrol
sendiri dengan rekan pelawat atau ngobrol
dengan orang lain yang ada di sana ketika
kita datang.
6. Berapa lama sebaiknya waktu melawat?

Tidak ada patokan mutlak. Case by case.
Tapi secara umum, khususnya untuk yang
sakit cukup berat di rumah sakit, sebaiknya
tidak terlalu lama – kurang lebih 15 menit
umumnya sudah cukup; kecuali bila
berbincang dengan keluarganya di ruangan
lain – Intinya, jangan sampai kita malah
menganggu yang bersangkutan.
7. Apabila kita tahu orang-orang yang akan
melawatnya cukup banyak – misalnya
orang yang cukup aktif dan dikenal
di gereja – usahakan melawatnya
bersama-sama dengan yang lain. Jangan
bergiliran. Kita perlu ingat, bahwa yang
bersangkutan membutuhkan lebih banyak
untuk waktu beristirahat.
8. Apa perlu membawa “oleh-oleh” (kue atau
buah-buahan)? Tidak selalu. Kadang bawabawaan begitu malah jadi merepotkan.
Pula, kalau bentuknya makanan, belum
tentu yang bersangkutan bisa atau boleh
memakannya. Untuk yang suka membaca,
tidak ada salahnya membawa “oleh-oleh”
buku bacaan.
9. Dalam kasus tertentu kadang ada orang
yang sebaiknya justru tidak dikunjungi
dulu – misal orang tersebut baru dalam
tahap recovery dari operasi besar dan
membutuhkan waktu istirahat dan
kondisi tubuhnya “rentan” terkena
serangan penyakit – untuk itu jangan
kita memaksakan menengok (biasanya
karena tidak enak hati). Penghiburan dan
perhatian kita bisa disampaikan melalui
SMS atau telepon.
10. Terakhir: Intinya, tujuan melawat itu adalah
untuk menghibur, memberi kekuatan dan
perhatian kepada yang bersangkutan. Tetapi
untuk itu perlu dilakukan dengan cara yang
baik langkah yang bijak. Jangan sampai kita
malah menganggu atau merepotkan yang
bersangkutan. B
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Karya Anak Sekolah Minggu
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Love

Kesaksian

Across The Ocean

Imelda Lazuardi

Hi….Age…..Sex...Location please!

B

egitulah pertama kali saya dan suami,
Benjamin, berkenalan lewat chatting di
internet bulan Maret 2002. Saat itu saya
berada di Surabaya dan dia di Singapura. Setelah
bertukar foto, nomer telepon dan ngobrol di
telepon selama 4 bulan, kami memutuskan untuk
bertemu di Singapura pada bulan Juli 2002.
Kopi darat pertama terjadi di Stasiun MRT
Tampines yang berjalan dengan lancar, wajar
dan tidak kaku. Kami bincang-bincang dan
saling melemparkan jokes layaknya teman lama
yang sudah lama tidak berjumpa. Mungkin ini
karena kami sudah sempat ngobrol di telepon
selama 4 bulan, jadi saat bertemu suasana
lebih cair. Ikut dengan saya pada liburan kali
itu: mama, adik bungsu dan nenek karena
mereka ingin mengunjungi tante yang tinggal
di Singapura. Jadi, mereka pun berkesempatan
bertemu dengan ‘teman India’ saya. Setelah
acara bertemu muka ini, kami memutuskan
untuk menjalin hubungan yang lebih serius
daripada sekedar “teman mengobrol”.
Pertemuan di udara, baik lewat telepon,
chatting ataupun email berlanjut dari
pertengahan tahun 2002 sampai awal 2004
ketika Benjamin datang ke Surabaya untuk
bertemu dengan saya dan keluarga. Puji Tuhan
semuanya berjalan dengan baik.
Pada saat itu hubungan kami sudah mulai
serius. Tentu ada banyak pro dan kontra tentang
hubungan lintas jarak, bangsa & budaya ini.
Mama saya sendiri tidak melarang dan tidak

i k
l i k
meng-iya-kan,
melainkan
meminta saya untuk menimbang positif dan
negatif-nya. Seorang tante dari pihak papa
menyarankan saya untuk segera mengakhiri
hubungan yang menurut dia ‘tidak jelas &
tidak ber-masa depan’. Sedangkan untuk
saya sendiri memang tidak mudah tetapi saya
tidak menyerah karena saya merasa bahwa
Tuhan bekerja dalam hubungan ini. Benjamin
orangnya sabar, murah hati dan humoris. Dia
juga seorang yang beriman kepada Yesus dan
selalu berusaha mengaplikasikan apa yang dia
baca di dalam alkitab dalam kehidupan seharihari. Terus terang, saya merasa semakin lebih
dekat dengan Tuhan sejak berelasi dengan dia.
Agustus 2004, saya diberi kesempatan untuk
mengunjungi Benjamin (yang waktu itu sedang
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Kesaksian

pulang kampung) dan keluarganya di Chennai,
India. Sekali lagi, dengan penyertaan Tuhan,
semuanya berjalan dengan baik. Keluarga-nya
menerima saya dengan baik dan sepertinya
merestui hubungan kami.
Dari sana hubungan kami semakin serius
meskipun tidak luput dari perdebatan dan
kadang air mata, tetapi kami juga mengalami
suka cita, canda dan tentu saja diiringi dengan
doa yang terus-menerus. Pertemuan di udara
pun berlanjut, demikian pula perjumpaan di
Singapura atau Surabaya setahun sekali yang
berujung pada keputusan untuk menikah pada
bulan Juli 2007.
Memang tidak mudah bagi seorang pria
dan wanita, terlebih dari budaya dan bang
yang berbeda, untuk menyesuaikan diri dalam
pernikahan. Masalah yang utama adalah saya
suka ber-rekreasi di mall, sedangkan suami saya
suka ber-rekreasi di depan TV atau PC. Suami

saya dibesarkan dalam keluarga konservatif
yang lebih senang tinggal di rumah, mama
masak untuk keluarga sehari tiga kali dan lebih
suka jalan ke rumah saudara daripada ke mall.
Sedangkan saya lawan kata dari semua yang di
atas. Alhasil, hampir semua perdebatan bahkan
pertengkaran bermula dari: I: “Let’s go out!”;
B: “Lazy, you go yourself.” Tentu masih ada
perbedaan-perbedaan lain, tetapi puji Tuhan
dengan kasih setia-Nya sejauh ini segala sesuatu
nya bisa diselesaikan dengan baik.
Perjalanan kami masih sangat jauh, tetapi
kami yakin bahwa Tuhan Yesus sendiri yang
akan selalu menjadi kepala dalam keluarga kami
dan memberikan yang terbaik bagi kami, baik
itu melalui berkat maupun pencobaan. Satu
hal yang harus kami pegang agar selalu kokoh
dalam berjalan bersama, seperti yang dikutip
dalam kartu undangan pernikahan kami, yaitu
1 Korintus 13:4-8a.

DIA Tidak Tinggalkan Kami
Nurni Cien

P

uji syukur saya ucapkan kepada Tuhan
Yesus atas kasih setia dan karunia-Nya
kepada keluarga saya, terutama untuk
anak saya, Alexius. 8 Desember 2009, Alexius
divonis menngidap osteosarcoma (kanker tulang).
Sebagai seorang ibu, tentunya hati saya sangat
sedih dan tidak tega. Saya tidak tahu harus
berbuat apa lagi. Hanya air mata sedih yang terus
mengalir akan kenyataan yang seperti mimpi ini.
Dengan hati yang berat harus saya menerima
semua ini. Saya diberi kekuatan oleh Tuhan
melalui teman-teman dan saudara keluarga.

Saya dan suami membawa Alexius ke
Singapura untuk menjalani pemeriksaan lebih
cermat. Dari berbagai hasil pemeriksaan seperti
X Ray, CT Scan, Wide Body Scan dan Biopsy
semuanya membenarkan dugaan awal tersebut.
Maka dokter memprogramkan kemoterapi,
operasi dan kemudian kemoterapi lagi.
Kemoterapi pertama, Cisplatin + Doxorubicin
(C+D), dilakukan 14 Des 2009 dengan efek
samping langsung mual dan muntah-muntah.
Kemoterapi kedua, Methotrexate (MTX)
dilaksanakan 4 Jan 2010 dengan efek langsung
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sakit tenggorokan. Kemoterapi diulang kembali
18 Jan untuk C+D dan 8 Feb untuk MTX. Puji
syukur Alexius dapat melewati 4 kali kemoterapi,
walaupun dengan perjuangan yang berat.
Hal yang paling mendebarkan adalah operasi
pengangkatan jaringan tumor dan pemasangan
implant besi sepanjang 23 cm. Operasi dilakukan
tanggal 27 Feb, memerlukan waktu 10 jam. Kami
sekeluarga menunggu di ruang tunggu dengan
harap harap cemas. Puji Tuhan operasi berjalan
dengan lancar; jaringan syaraf tidak terpengaruh.
Tetapi muncul masalah lain, yaitu terjadi infeksi
yang membuat Alexius harus dirawat di SGH
selama 2 bulan. Berkat kemurahan Tuhan,
infeksi yang terjadi pada kaki Alexius dapat
disembuhkan.
Setelah kondisi Alexius membaik, maka
dokter meneruskan dengan kemoterapi, kali
ini dengan Ifosfamide + Etoposide sebanyak
6 kali. Kemoterapi ini tidak mempunyai efek
langsung seperti halnya C+D dan MTX.
Untuk memproteksi organ tubuh bagian dalam
di semua kemoterapi yang dijalani, dokter

memberikan obat untuk menetralkan efeknya.
Hasil pemeriksaan menunjukkan tidak ada efek
samping yang signifikan ke jantung, ginjal
dan hati.
Total masa pengobatan dan perawatan di
Singapore adalah 10 bulan. Puji Tuhan suami
diberikan kemudahan oleh perusahaan untuk
sementara mengerjakan tugas-tugas di Singapore
dan juga disewakan apartment. Saya boleh
merasakan bagaimana campur tangan Tuhan atas
segala pengobatan Alexius. Tuhan memberikan
dokter-dokter dan suster-suster yang terbaik.
Tuhan juga memberikan teman-teman yang terus
mendukung dalam doa.
Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Dia
selalu mencukupkan apa yang kami butuhkan.
Bahkan biaya pengobatan pun Tuhan selalu
sediakan tepat pada waktunya. Hingga saat ini
Alexius boleh sembuh dan kembali bersekolah,
ini semua hanya karena kebaikan dan
kemurahan hati Tuhan. Saya mengucap syukur
karena di balik semua ini banyak hikmat yang
boleh kami pelajari. B
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Reportase

Sports Day 2010
“Berolahraga dan
dalam 		

W

aktu masih menunjukkan pukul 8
lewat 30 menit pada hari Sabtu pagi
itu, namun banyak anggota jemaat
GPBB dan GPO sudah nampak berkumpul
di Choa Chu Kang Sports Hall. Pakaian olah
raga pun sudah mereka kenakan. Tentu saja,
hari itu ada event khusus yang tidak setiap tahun
terselenggarakan.
Bertepatan dengan peringatan Bulan
Keluarga dan ulang tahun GPBB yang
ke-15, pada tanggal 21 Agustus 2010 lalu
diselenggarakan acara kebersamaan dalam
bentuk kegiatan olah raga bersama: Sports Day
2010. Ada lebih dari 220 orang – 190-an orang
dari GPBB dan 30-an orang dari GPO – turut
berpartisipasi dalam kegiatan ini, baik sebagai
pemain maupun penggembira. Keseluruhan
Hall di-book untuk acara ini. Sebagian digunakan
untuk pertandingan olah raga, dan sebagian lagi
digunakan untuk carnival anak-anak. Tidak ada
yang ketinggalan – tua dan muda, dewasa dan
anak-anak – semuanya bisa ikut meramaikan
acara keluarga ini.

Acaranya
sendiri dimulai
sekitar jam 9. Setelah diawali dengan doa,
dilakukan Senam Kesegaran Jasmani (versi
1984) bersama sebagai pemanasan. Begitu
nada pertama terdengar dari rekaman lagu SKJ
tersebut, langsung kenangan-kenangan lama
terlintas di benak sebagian besar hadirin yang
waktu SD dulu diwajibkan melakukan senam
ini setiap pagi. Saudara Agoes BP memandu
senam ini dari atas tribun, sambil mengingatingat dan mendemonstrasikan jurus-jurus yang
dipelajarinya waktu kecil dulu. Biarpun jadul
banget (= zaman dulu kala), tapi senam sekitar 6
menit tersebut benar-benar fun. Dan yang lebih
penting lagi, badan jadi hangat dan siap untuk
aktifitas olah raga berikutnya.
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n Bersaudara 			
		 Kristus.”

Ada 4 cabang olah raga yang
dipertandingkan pada hari itu, yaitu badminton,
bola basket, futsal, dan bola voli. Masing-masing
cabang olah raga dialokasikan waktu sekitar
satu setengah jam.
• Untuk badminton: Ada 5 tim – masingmasing terdiri dari 4 pasangan ganda
– yang ikut serta. Empat lapangan
digunakan untuk menyelenggarakan
turnamen yang menggunakan sistem
setengah kompetisi (round-robin) ini.
• Untuk bola basket, ada 8 tim yang
bertanding, masing-masing tim terdiri
dari 4-5 pemain. Hanya ada satu
lapangan untuk pertandingan bola
basket, dan sistem Swiss digunakan untuk
menentukan juaranya.
• Untuk futsal (5 lawan 5) yang diikuti oleh
4 tim – masing-masing dengan 10 pemain
– kembali sistem setengah kompetisi
yang digunakan.

•

Untuk bola voley diikuti oleh 4 tim –
masing-masing berkekuatan 10-11 pemain.
Sistem setengah kompetisi juga digunakan
untuk turnamen bola voli yang
Keseluruhan pertandingan berjalan dengan
seru dan penuh ceria. Agoes BP, Benhard
Ambarita, Agung Prasetya, Defie Tanoto,
Teguh Daniel, serta emcee dan komentator lain
turut menghidupkan suasana dengan liputan
dan analisa pertandingan. Pertandingan futsal
menjadi favorit penonton. Gocekan, tackling,
dan aksi-aksi individu dipertontonkan oleh
pemain-pemain kita, dari yang tua sampai yang
anak-anak. Tidak kalah menariknya dengan
menonton laga pemain-pemain EPL (English
Premier League) di layar TV. Seluruh penonton
turut bersorak dan larut dalam suasana.
Sementara itu, di sisi lain dari Hall, anakanak pun menikmati carnival. Ada lempar bola
(menjatuhkan tumpukan kaleng), mini bowling,
estafet kelereng di atas sendok, memasukkan
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Sports Day 2010

pensil ke dalam botol, dan permainan-permainan
lain. Beberapa dari mereka pun ada yang
bermain badminton dengan orang tua mereka
dan bermain bola dengan anak-anak lain.
Panitia juga menyediakan makan siang
dalam kotak-kotak styrofoam. Karena durasi
pertandingan-pertandingan olah raga yang
cukup panjang, tidak ada jeda khusus untuk
makan siang bersama. Waktu makan siang
sengaja dibuat panjang dan bersamaan
waktunya dengan pertandingan bola basket
dan futsal. Para pemain bisa mengatur sendiri
waktu makan mereka agar tidak bentrok dengan
pertandingan yang mereka ikuti.
Semua yang hadir nampak gembira dan
puas berolah raga hari itu. Bahkan ada banyak
usulan agar kegiatan serupa bisa diadakan lebih

sering. Yah,
semoga
saja
harapan
ini bisa
terwujud
di kemudian
hari. Tidak lupa
juga, ada pembagian
hadiah bagi para jawara
dan foto bersama jemaat GPBB dan GPO
di akhir acara. Pukul 4 lebih, jemaat pulang
ke rumah masing-masing dengan membawa
kenangan manis hari itu. B
Henry Palit
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Perayaan Natal 2010

“Yesus Datang Bagi Kita,
Marilah Kita Bersaksi Bagi-Nya!”

N

atal, bagi sebagian besar orang,
dikonotasikan dengan Pohon Natal dan
pernak-pernik hiasan Natal. Beberapa
orang lain mengkonotasikannya dengan liburan
panjang dan musim belanja (sale season). Anakanak mungkin mengkonotasikannya dengan
Sinterklas dan kawan-kawan yang bagi-bagi
hadiah. Sementara, orang seringkali melupakan
Sang Bayi Natal sendiri serta makna dari
kedatangan-Nya ke dunia.
Oleh karena itu, Panitia Natal GPBB 2010
sengaja memilih tema “Yesus Datang Bagi Kita,
Marilah Kita Bersaksi Bagi-Nya!”. Disamping
mengingatkan jemaat bahwa Yesus – Sang Bayi
Natal – datang ke dunia untuk menebus dosadosa kita, jemaat pun ditantang untuk meresponi
“hadiah” (anugrah) dari Yesus Kristus itu dengan
bersaksi bagi-Nya. Kesaksian itu dilakukan
dengan hidup kudus meneladani Yesus Kristus
sendiri dan mengabarkan kabar baik – anugrah
keselamatan dari Yesus Kristus – kepada orangorang di sekitar kita. Tema ini juga dipilih karena

bertepatan dengan pembahasan pilar “Hidup
Bersaksi”, salah satu dari beberapa pilar yang
gereja – kita semua – jalankan untuk mencapai
visi komunitas murid Kristus.
Sejalan dengan tema besar ini, tema-tema
khotbah di minggu-minggu Adven berkisar
sekitar kesaksian tokoh-tokoh dalam kisah
Natal (Nativity Story). Diawali dengan “Kesaksian
Hidup Orang Majus” di Minggu Adven 1
(28 Nopember 2010), lalu “Kesaksian Hidup
Maria”, “Kesaksian Hidup Yusuf”, dan akhirnya
“Kemurkaan Herodes” di Minggu Adven 4 (19
Desember 2010). Di setiap Minggu Adven ini,
ada skit kontemporer yang dimainkan sesaat
sebelum khotbah untuk membawa jemaat lebih
menghayati pergumulan dari masing-masing
tokoh. Skit-skit ini masing-masing dipersembahkan
oleh Komisi Pemuda, Komisi Wanita, Komisi
Keluarga Muda, dan Tim Pelaut.
Untuk memberi suasana Natal dalam
Hall lantai 4, sie dekorasi dari Panitia Natal
menghiasi penuh langit-langit ruangan dengan
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“Yesus Datang Bagi Kita, Marilah Kita Bersaksi Bagi-Nya!”

ratusan bintang-bintang yang gemerlapan. Di
sisi kanan mimbar tampak sebuah Pohon Natal
besar dengan lampu-lampunya yang berkedapkedip. Layar selebar 3½ meter dengan selang
seling warna putih dan merah muda tampak
menghiasi sisi kiri mimbar. Berturut-turut
selama empat Minggu Adven, siluet dari Orang
Majus, Maria, Yusuf, dan Herodes ditambahkan
satu per satu pada layar tersebut, selaras dengan
tema-tema khotbah tersebut di atas.
Bertepatan dengan Malam Natal, ada
Malam Doa dan Kesaksian yang mengambil
tema “Bersaksi untuk Kristus”. Sebelum ibadah
dimulai, ada buka puasa bersama, karena
sebelumnya jemaat sudah dihimbau untuk
berpuasa pada hari itu. Sekitar pukul 8 malam,
ibadah yang dipandu oleh Saudara Philips
Laulia ini dimulai. Disamping menaikkan doadoa, jemaat juga diajak membagikan kesaksian
untuk memuliakan Tuhan dan menguatkan
jemaat lain. Puji Tuhan, ada sekitar 5 orang
yang memberikan kesaksiannya. Renungan
pada malam itu dibawakan oleh Saudara Denni
Boy Saragih. Ibadah malam itu ditutup dengan
penyalaan lilin dan menyanyikan lagu Malam
Kudus (Silent Night).
Perayaan Natal, 25 Desember 2010,
dilangsungkan di East Sanctuary lantai 2 mulai
pukul 10 pagi. Didasarkan pada nubuatan Nabi
Yesaya (Yesaya 7:14 dan Matius 1:23), Pendeta
Ayub Yahya menyampaikan pesan mimbar
yang bertemakan “Nama-Nya Imanuel”. Setelah
ibadah, jemaat bersantap siang bersama di Multi
Purpose Hall.
Malam Tahun Baru juga diisi dengan
kebaktian tutup tahun bertemakan “Melangkah
Maju Menggapai Esok” di Hall lantai 4,
mulai pukul 7 malam. Setelah bermain games
yang dipimpin Saudara Agung Prasetya dan
menonton kaleidoskop aktifitas gereja sepanjang
tahun 2010, jemaat diajak merefleksikan apa
yang sudah mereka alami sepanjang tahun
itu. Pendeta Ayub Yahya meminta jemaat
menuliskan hal-hal buruk yang ingin mereka
buang atau tinggalkan pada sehelai kertas
warna ungu. Kertas-kertas tersebut selanjutnya
dikumpulkan, dirobek-robek, dan dibuang,

sebagai simbol dari harapan jemaat untuk
menanggalkan beban dari hal-hal buruk di
masa lalu. Selanjutnya jemaat menuliskan
komitmen, janji, atau resolusi dalam tahun
yang baru di kertas yang berwarna kuning.
Jemaat memasukkan kertas terakhir ini dalam
amplop yang telah mereka beri nama dan
alamat, yang selanjutnya juga dikumpulkan.
Amplop berisi kertas komitmen ini nantinya
akan dikembalikan ke jemaat untuk
mengingatkan komitmen yang sudah mereka
ambil. Acara diakhiri dengan makan ronde,
tradisi dari China yang biasa dilakukan untuk
menyambut pergantian tahun. Ronde yang
bulat melambangkan reuni dan ikatan tali
kekeluargaan yang erat.
Disamping perayaan Natal secara umum, ada
pula beberapa perayaan Natal khusus, seperti
Natal Gabungan Pemuda dan Remaja
(4 Desember 2010, pukul 16.30) dan Natal
Komisi Anak (19 Desember 2010, pukul
11.00). Panitia Natal juga mengadakan kegiatan
“Berbagi Kasih Natal” dengan anak-anak SD
Yobel di Batam. Jemaat ikut terlibat dalam
kegiatan ini dengan mensponsori kado dan
memberikan kata-kata dorongan (encouragement)
untuk anak-anak tersebut. Kado-kado yang
terkumpul selanjutnya dibawa oleh tim
gabungan dari GPBB, GPO, dan Gereja Chen
Li yang mengadakan perayaan Natal secara
terpisah pada tanggal 11 Desember 2010 dengan
anak-anak SD Yobel dan TK Misi Bagi Bangsa.
Pernak-pernik Natal yang menghiasi Hall
lantai 4 sudah ditanggalkan. Tiada lagi Pohon
Natal yang menghiasi pojok mimbar. Natal
akan berlalu begitu saja bila kita meletakkan
hal-hal yang hanya sekunder/pelengkap itu
menjadi yang utama. Natal adalah momen
untuk memperingati Kristus yang merendahkan
diri-Nya menjadi sama dengan manusia, untuk
menjangkau segenap umat manusia agar datang
kepada Allah Sang Pencipta melalui diri-Nya.
Sudahkah kita meneruskan berita Natal ini
kepada orang-orang di sekitar kita? Itulah Natal
yang terutama! B
Henry Palit
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Lemparan Ke Dalam

Note: Rubrik “Lemparan Ke Dalam” ini berisi tentang ide-ide, cetusan-cetusan,
perenungan-perenungan, atau apa saja yang terpikir dalam benak, terbersit dalam hati
seputar GPBB dan civitasnya, atau pun seputar kehidupan kita sebagai orang percaya.
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Sekolah Anak
Di Singapura
Pra-sekolah (pre-school)
Pertama kali menginjakkan kaki di Singapura, masih belum tahu apa-apa. Berhubung anak
pertama sudah pernah ‘merasakan’ sekolah di
Jakarta dulu, dia minta sekolah lagi di tempat
baru. Setelah bertanya kanan-kiri, akhirnya
mendapatkan pre-school di Montessori. Biaya
tinggi dan cukup memberatkan keuangan
keluarga. Untuk anak kedua, pilihan jatuh ke
‘neighbourhood’ pre-school – PCF.

Dari pengamatan pribadi, hasil dari kedua
sekolah tadi (Montessori dan PCF) tidak jauh
berbeda. Masing-masing ada plus dan minusnya.
Montessori lebih menekankan ke aspek ‘bermain
sambil belajar’, sedangkan PCF langsung ke arah
belajarnya (belajar sambil bermain ). Nilai plus
dari PCF adalah pelajaran ‘bahasa ibu’ (untuk
Chinese ini maksudnya bahasa Mandarin)
yang sudah dimulai sejak pre-school. Biarpun
caranya lebih banyak main-mainnya, ternyata
cukup efektif untuk membangkitkan minat anak
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terhadap ‘bahasa asing’. [ catatan: untuk IBC
(Indonesia Born Chinese), bahasa ibu adalah
bahasa Indonesia, bukan bahasa Mandarin. ]
Perbedaan lain adalah aksen – biarpun para
guru tidak menggunakan aksen ‘singlish’, para
murid bercakap dengan aksen singlish di antara
mereka. Jadi, biarpun tidak di ‘encourage’, anak2
jadi fasih berbahasa ‘singlish’ . Satu lagi adalah
lingkungan – di PCF, mayoritas adalah Chinese
dan jarang sekali ada ‘ang moh’ 

Sekolah Dasar
(Primary School)
Saat anak di ‘tingkat akhir’ (K2 – TK besar),
dari diskusi dengan beberapa orang tua murid
lain (hampir semua asli Singaporean), mereka
sudah pada merencanakan untuk memasukkan
anaknya ke ‘top school’. Berdasarkan aturan main
dari MoE (Ministry of Education), tampaknya
susah untuk mengikuti kiat2 dari para pemburu
‘top school’ tadi. Selain tidak ada ‘sibbling’ yang
pernah sekolah disitu, segi jarak rumah-sekolah
juga tidak mendukung. Akhirnya, diputuskan
untuk mendaftarkan anak ke ‘neighbourhood
school’. Beberapa pertimbangan lain:
Sekolah top mempunyai banyak kegiatan,
anak jadi sibuk dan jam sekolah jadi panjang.
Sebagai keluarga muda (saat itu), rasanya ‘tidak
tega’ untuk menekan anak kecil sampai ke
limitnya. Jadi, biarpun ada ‘peer pressure’ dari
orang tua lainnya, dicoba untuk ‘berani beda’.
Anak masih terlalu kecil, dan belum ketahuan
bagaimana kemampuannya. Memasukkan ke
sekolah top lebih beresiko terjadinya ‘mismatch’
antara harapan dan kenyataan.
Di Singapura, MoE mempunyai ‘kekuatan’
untuk menentukan kurikulum – ada satu
platform yang digunakan oleh semua sekolah
di bawah naungan MoE. Dengan demikian,
dasar2 pelajaran dari sekolah top maupun
neighbourhood sama saja.
Memberikan kesempatan kepada anak
untuk bergaul dengan golongan yang lebih
luas, sekaligus ruang untuk ‘explore’ minat dan
bakat. Sekolah ‘top’ cenderung didominasi oleh

‘golongan tertentu’ (meminjam istilah penguasa
jaman dulu ).
Membangkitkan rasa percaya diri (pede) –
kalau sejak awal anak sudah dipaksa masuk ke
dalam kompetisi dan mendapatkan nilai rata2
atau dibawah rata2, akan sulit untuk mempunyai
rasa pede. Padahal, rasa pede ini perlu dipupuk
sejak awal. Dengan masuk di sekolah ‘biasa’,
kalau si anak juga berprestasi biasa saja, dia tidak
akan merasa rendah diri. Kalaupun nantinya
bisa mendapatkan nilai di atas rata2, masih ada
kesempatan dengan program ‘gifted’ di kelas 3.
Di kelas 3 (year 3), MoE mengadakan
test untuk ‘gifted’ children. Para ‘gifted’ ini
nantinya akan dipindahkan ke sekolah dengan
kurikulum khusus – platform masih sama, tapi
ada tambahan2 ‘enrichment’ lainnya. Anak
kedua berhasil melewati 2 tahap test, dan setelah
diskusi panjang lebar dengan si anak, akhirnya
dia memutuskan untuk pindah ke sekolah
‘gifted’. Belakangan dia ngomong kalo lebih
‘happy’ di sekolah yang baru karena diskusinya
lebih ‘nyambung’.
Berikutnya tentang CCA – ekstra kurikuler.
Kelas 3 keatas, anak2 di encourage untuk
mengikuti salah satu kegiatan ekstra yang
disediakan. Salah satu tujuannya adalah
menggali minat dan bakat anak. Secara periodik,
ada kompetisi yang bisa diikuti. Misalnya lomba
robotic, kompetisi band dll. Kalau menang,
sertifikatnya bisa dipakai untuk ‘membantu’
dalam tahap berikutnya (secondary school).
Untuk anak SD, biarkan saja mereka untuk
‘explore’ beberapa CCA – sekedar untuk
mengetahui minat atau interest dari si anak.
Selain itu dapat digunakan sebagai sarana
melatih kemampuan bersaing – yang bakal
diperlukan nantinya.
Memang banyak waktu yang diperlukan
untuk CCA ini, apalagi mendekati waktu
kompetisi. Dua minggu sebelum kompetisi brass
band, misalnya, latihan diadakan seminggu tiga
kali. Demikian juga untuk kompetisi robotic,
banyak kiat2 tambahan yang akan diberikan oleh
pembimbing 2 – 3 minggu sebelum kompetisi.
Ini bakal menyulitkan pengaturan jadwal, apalagi
kalau si anak harus mengikuti tuition ini dan itu.
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Sekolah Anak Di Singapura

Salah satu kiat yang bisa
dipakai untuk menyiasati adalah mengurangi
jumlah ‘scheduled tuition’. Sebagai orang tua,
usahakan sebisa mungkin untuk membantu
anak dalam pelajaran sekolah – bisa dilakukan
di malam hari. Dengan demikian, diharapkan
anak tidak terlalu banyak mengikuti tuition.
Waktu bisa digunakan untuk ‘explore’ CCA di
siang hari, dan orang tua bisa membantu dalam
pengerjaan homework (misalnya) di malam hari.
Untuk ‘upper primary’, ada satu ‘momok’ buat
para orang tua, yaitu PSLE (ujian SD). Nilai ini
sangat penting, karena akan menentukan pilihan
sekolah menengah (secondary school). Disini
kemampuan anak akan diuji habis. Sehubungan
dengan adanya program ‘gifted’, pengamatan
selama ini menunjukkan bahwa nilai PSLE
tertinggi tidak selalu didapatkan oleh anak2
‘gifted’ atau dari sekolah ‘top’. Lebih sering dari
sekolah ‘neighbourhood’. Jadi, sekolah top atau
‘gifted’ tidak menjamin anak untuk mendapatkan
nilai tinggi dalam PSLE. Bedanya, anak2 ‘gifted’
mendapatkan beberapa pelajaran dari tingkat
berikutnya. Misalnya, dasar2 pengerjaan proyek,
yang biasanya baru akan diberikan di sekolah
menengah. Lainnya adalah pendalaman materi
di ‘social study’ – dari pengamatan pribadi,
‘social study’ ini ada kemiripan dengan pelajaran
geography di lower secondary. Pelajaran

‘social study’ ini digunakan sebagai sarana
‘penyeimbang’ di program gifted. Nilai di bawah
70 akan menyebabkan si anak ‘diturunkan’
ke program biasa (disebut sebagai ‘twinning
program’ di sekolah ‘gifted’).
Yang terakhir adalah soal ‘appeal’ – jangan
ragu untuk adu argumen dengan guru sekolah.
Dari pengalaman selama ini, sikap dari guru
sekolah cukup positif dalam menanggapi
argumentasi dari orang tua. Pernah ada soal dari
pelajaran science yang cukup membingungkan
karena ada dua jawaban yang benar
(berhubungan dengan rangkaian elektronika
dasar). Tentu saja si guru mempunyai jawaban
standar, dan memberikan nilai salah untuk
jawaban di luar itu. Berhubung ada jawaban
lain yang juga benar, maka jangan ragu untuk
mempertanyakan jawaban tersebut. Kalau sang
guru kehabisan argumen, dia akan ‘escalate’
persoalannya ke HoD (Head of Department).
HoD nantinya akan menentukan hasil akhirnya.
Jadi, jangan kuatir anak akan ‘dianak tirikan’ oleh
sang guru gara2 soal appeal ini.

Sekolah Menengah
(secondary school)
Secara umum, ada dua pilihan disini:
Normal/Express – 4 tahun secondary school
(‘O’ level), dilanjutkan dengan 2 tahun JC (Junior
College) atau 3 tahun poly
IP (Integrated Program) – 6 tahun, langsung
ke ‘A’ level. Varian disini adalah IB (International
Bacaulerate) dan NUS High certificate
Cakupan pilihan sekolah tergantung pada
nilai PSLE. Pihak sekolah akan membagikan
buku panduan tentang cara memilih secondary
school – diberikan di kelas P6. Buku tersebut
berisi list dari sekolah menengah, achievement2
dari tiap sekolah, corak sekolah dan, yang paling
penting, nilai minimum PSLE yang bisa diterima.
Prosedur pemilihan sekolah juga dijelaskan disitu.
Di kelas terakhir (P6), pihak sekolah akan
mengadakan semacam ‘mock PSLE’. Ini untuk
melihat sejauh mana kesiapan anak untuk
mengikuti PSLE. Tergantung dari si anak, hasil
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dari ‘mock exam’ ini bisa memacu minat belajar,
malas2an atau malah bersikap apatis. Diskusi
intensif dengan anak sangat diperlukan disini,
untuk menggali lebih dalam kemampuan dia.
Saat hasil PSLE keluar, cukup bingung untuk
menentukan urutan dari 6 sekolah pilihan.
Pertimbangannya antara lain:
Jarak sekolah dengan rumah – ini perlu
diperhatikan karena bakal banyak kegiatan intra
maupun extra kurikuler nantinya. Salah satu
cara adalah menghitung jumlah bus stop atau mrt
station antara rumah dan sekolah yang
harus dilalui.
Perlu mengikuti ‘O’ level atau mau langsung
ke ‘A’ level – sekali lagi, diskusi panjang lebar
diperlukan disini. Salah satunya adalah tentang biaya
– sekolah dengan IP/IB hampir semua private.
Sekolah berbasis agama atau sekuler – ini
orang tua yang perlu diskusi  Pertimbangannya,
sekolah berbasis agama sedikit banyak akan
memasukkan unsur2 ajaran agama dalam
kehidupan sehari2 di sekolah. Pendapat pribadi,
lingkungan mempunyai andil yang tidak kecil
dalam menentukan karakter anak nantinya. Dan
masih banyak lagi
Berdasarkan pertimbangan2 tersebut,
akhirnya keputusan bersama diambil – skip
‘O’ level dan mencoba sekolah berbasis agama
(dalam hal ini sekolah yang dikelola oleh
kelompok Methodist).
Setelah mendapatkan sekolah, tahap
berikutnya adalah memilih kegiatan2 extra
kurikuler. Sesudah mengikuti berbagai macam
kegiatan di SD, si anak merasa kecapean.
Sebagai contoh adalah kompetisi robotic dan
brass band. Sebelum mengikuti kompetisi,
intensitas pertemuan di sekolah akan naik dan
ini dirasakan cukup melelahkan. Karena itu, di
secondary school dia sangat hati2 dalam memilih
kegiatan extra.
Hal lain adalah pelajaran pilihan – salah
satunya adalah 3rd language. Berhubung ini bisa
digunakan untuk menaikkan nilai rata2, pilihan
yang ‘masuk akal’ adalah bahasa Indonesia
(bahasa ibu – dipakai sehari2 dirumah). Sayang,
pihak sekolah tidak menyediakan pilihan ini dan
harus ke pusat bahasa di Bishan – 2 kali seminggu.

Akhirnya diputuskan untuk drop pilihan ini.
Pilihan lain adalah MEP (Music Election
Program) – tampaknya cukup menarik karena ada
tambahan bea siswa. Sesudah mengikuti pelajaran
selama 1 term, akhirnya di drop juga. Selain
bobot penekanannya ke arah sejarah musik dan
pengenalan jenis2 musik, tiap anak diharuskan
untuk belajar satu instrument tambahan. Dengan
banyaknya pelajaran dalam kurikulum secondary
school, ini cukup melelahkan.
Berikutnya adalah pelajaran ‘mother tongue’
(identik dengan bahasa Mandarin) – untuk nilai
PSLE yang cukup tinggi, dianjurkan untuk
mengambil ‘higher mother tongue’. Sebetulnya
saat awal sudah ‘reluctant’ untuk mengambil yang
ini, tapi encouragement dari pihak sekolah serta
option untuk drop nantinya membuat pilihan
dijatuhkan kesini. Setelah mengalami kegagalan
selama 3 semester, akhirnya diputuskan untuk
drop juga. Ini yang kemudian menjadi masalah –
pihak sekolah tidak mau begitu saja mengijinkan
‘downgrade’. Sesudah argue berkepanjangan dan
eskalasi ke HoD, akhirnya ijin dikeluarkan.
Dari sini dapat dipelajari satu hal, yaitu jangan
menunda keputusan. Kalau memang tidak ada
interest (tidak suka) atau merasa tidak mampu,
jangan ikut. Nanti susah mengubahnya.

Penutup
Membimbing anak sekolah adalah pekerjaan
multi-dimensi. Orang tua harus melihat secara
keseluruhan (holistik), tidak bisa dari satu segi
saja. Sebagai contoh, untuk memilih sekolah
dasar – bisa dilihat dari segi jarak, lingkungan,
kemampuan anak (bisa diraba saat pra-sekolah),
kegiatan yang disediakan oleh sekolah dan lain
sebagainya. Dengan kata lain, tidak bisa dilihat
dari segi akademis semata. Ada kemungkinan
ego orang tua tidak terpuaskan, tapi lebih penting
adalah pertimbangan masa depan anak.
Dengan berjalannya waktu, banyak hal
yang bisa dipelajari. Beberapa kesalahan dalam
pengambilan keputusan bisa dikoreksi nantinya.
Jangan ragu-ragu untuk beragumentasi dengan
pihak sekolah, kalau memang diperlukan.
Jonathan Adipranoto
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Cermin Sejarah

Perayaan Valentine
dari Masa ke Masa
Septian Hartono

P

erkembangan makna dari jaman ke
jaman adalah hal yang umum terjadi.
Kata ‘pendeta’, misalnya, berasal dari
kata pandita (bahasa Sansekerta) yang berarti
guru agama. Dalam konteks aslinya, tentu
ini berarti guru agama Hindu atau Buddha.
Namun, saat ini kita menemukan kata ini justru
lebih banyak digunakan untuk merujuk kepada
pemimpin umat Kristen. Serupa dengan hal

ini, makna perayaan Valentine pun mengalami
perkembangan dari asal muasalnya.
Perayaan Valentine mengambil namanya
dari seorang yang bernama Valentinus.
Valentinus (yang berasal dari sebuah kata
dalam bahasa Latin, valens, yang berarti kuat
atau berharga) adalah seorang Santo yang
dirayakan oleh tradisi Barat (Katolik Roma)
pada tanggal 14 Februari dan tradisi Timur
(Ortodoks) pada tanggal 30 Juli. Atau, lebih
tepatnya, beberapa Santo yang dirayakan pada
tanggal yang sama. Ada yang berpendapat
Valentinus adalah seorang penatua gereja di
Roma yang mati martir pada tahun 269 Masehi.
Namun, pula ada yang berpendapat bahwa
Valentinus adalah seorang imam di kota Terni,
Italia. Karena itulah, ketika perayaan Santo
Valentinus dideklarasikan oleh Paus Gelasius I
pada tahun 496, ia mendeskripsikan Valentinus
sebagai orang-orang yang “namanya sepatutnya
dikenang oleh umat manusia, walau karyanya
hanya diketahui oleh Allah sendiri.”
Figur yang pertama kali mengasosiasikan
Valentinus dengan cinta roman (eros) adalah
penyair Inggris, Geoffrey Chaucer (1343-1400),
yang pada tahun 1382 menulis:
For this was Saint Valentine’s daywhen every
bird comes there to choose his mate
Di sini Chaucer menggunakan kepercayaan
yang umum diterima di Inggris dan Perancis
pada Era Pertengahan, yaitu musim kawin
burung-burung di pertengahan bulan Februari,
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dan ia menghubungkannya pula dengan
perayaan Santo Valentinus yang kebetulan
dirayakan pada tanggal yang sama.
(Di sisi lain, ada yang berpendapat bahwa
musim kawin burung-burung adalah di bulan
Mei, dan sebenarnya Chaucer sedang merujuk
kepada figur Valentinus yang lain, yaitu
Valentinus dari Genoa yang dirayakan pada
tanggal 2 Mei, namun kemudian orang keliru
mengidentifikasikan hal ini dengan Valentinus
yang lebih populer dan dirayakan pada tanggal
14 Februari.)
Baru, setelah itu, mulai muncul kisah-kisah
mengenai St. Valentinus yang dikaitkan dengan
cinta roman. Misalnya, dalam Nuremberg
Chronicle (1493), dikisahkan bagaimana
Valentinus adalah seorang imam di Roma
yang mati martir pada pemerintahan Kaisar
Claudius II, yang memerintah pada tahun
268-270. Sampai disini, detil ini sesuai dengan
tradisi yang diketahui sebelumnya mengenai
kematian Valentinus. Namun, selain dari
tradisi yang lebih kuno ini, ditambahkan pula
bagaimana Valentinus mati martir oleh karena
ia menikahkan pasangan-pasangan Kristen
dan menolong orang Kristen yang waktu itu
menderita penganiayaan di bawah kekaisaran
Romawi. Hal ini tergolong sebagai kejahatan,
dan akhirnya Valentinus pun dihukum mati.
Tentunya, hal ini merupakan tambahan terbaru
yang mencoba memberikan dasar sejarah
terhadap asosiasi antara perayaan Santo
Valentinus dengan cinta roman. Dan, setelah
itu, asosiasi ini terus melekat dan tidak pernah
hilang, dan bahkan saat ini telah kehilangan
latar belakang tradisi keagamaannya, berhubung
perayaan Valentine sekarang murni diasosiasikan
dengan konsep cinta roman semata.
Karena itu, mungkin menarik untuk melihat
dengan apakah Valentinus diasosiasikan sebelum
Chaucer, agar kita dapat lebih menghargai pula
kekayaan sejarah yang dikandung oleh nama ini.
Sebelum Chaucer, Valentinus tidak diasosiasikan
dengan cinta roman, namun dengan kasih
yang berkorban. Sama seperti tradisi yang

sudah dijelaskan sebelumnya, kebanyakan
menempatkan Valentinus sebagai orang yang
hidup di bawah pemerintahan Kaisar Claudius II.
Namun, berbeda dengan Nuremberg Chronicle
yang menyebutkan bahwa alasan Valentinus
mati martir adalah karena ia menikahkan
pasangan-pasangan Kristen, tradisi yang lebih
mula-mula ini secara sederhana menyebutkan
bahwa Valentinus mati martir karena memang
saat itu gereja menderita penganiayaan. Bahkan,
tradisi ini menambahkan lagi, Valentinus
menyembuhkan pula anak perempuan penjaga
penjara yang buta. Tentunya, ini tidak sertamerta berarti bahwa versi ini otomatis dapat lebih
dipercaya. Namun, hal ini sekiranya mengajarkan
kepada kita kekayaan perkembangan tradisi
seputar Valentinus ini.
Adanya dua cabang tradisi mengenai
Valentinus, yaitu cinta roman dan cinta
pengorbanan, juga tidak berarti bahwa cinta
roman, dengan demikian, dikontraskan
sepenuhnya dengan cinta pengorbanan, dimana
seakan-akan cinta roman tidak memiliki
karakter pengorbanan, atau, sebaliknya, cinta
pengorbanan adalah cinta yang dingin dan tanpa
emosi. Sebaliknya, justru dari perkembangan
tradisi ini kita perlu melihat betapa cinta roman
pun didasari oleh cinta kasih yang berkorban.
Bahkan, pemahaman ini dapat membantu kita
pula untuk mengkritisi pemahaman cinta roman
masa kini yang cenderung didominasi oleh
sekedar pemuasan kebutuhan seksual semata.
Lagipula, imajeri cinta roman sendiri digunakan
pula dalam Alkitab untuk melukiskan cinta
Allah kepada manusia, dimana metafora yang
digunakan adalah Tuhan sebagai mempelai pria
dan umat manusia adalah mempelai wanitanya.
Seperti kesaksian penyair Kidung Agung yang
mengungkapkan betapa “cinta kuat seperti
maut, dan kegairahan gigih seperti dunia orang
mati” (8:6), bukankah demikian pula Allah
mengekspresikan cintaNya kepada dunia ketika
Ia merengkuh maut dan turun ke dalam dunia
orang mati untuk menjemput kekasihnya, yaitu
umat manusia? B
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Profile

Pelatih Paduan Suara
Ellen Andreyana
(Pelatih Paduan Suara Gita Agape)

Lahir di Semarang 33 tahun yang lalu, dibesarkan
di tengah keluarga Kristen. Bergereja dan hingga
detik ini masih terdaftar sebagai anggota jemaat
di Gereja Kristen Indonesia (GKI) Salatiga, Jawa
Tengah. Tinggal di Singapura sejak 2007 untuk
mendampingi suami yang bekerja di sini, dan
sementara ini beribadah di GPBB dan menjadi
pelatih Paduan Suara Gita Agape disamping
kesibukan rutin sebagai Teaching Associate di
Methodist School of Music, Singapore, pekerjaan
yang digeluti sejak kepindahan ke Singapura.
Mendapatkan gelar Sarjana di bidang
Pendidikan Bahasa Inggris di Universitas Kristen
Satya Wacana Salatiga pada tahun 1999. Pada
tahun 2001 mendapatkan beasiswa penuh dari
Evangelical Lutheran Church in America (ELCA)
untuk studi di St.Olaf College / Luther Seminary,
Minnesota, USA. Selama studi, bekerja paruh
waktu sebagai Music Director di Bethlehem
Lutheran Church in the Midway, St.Paul, MN,
USA. Mendapatkan gelar Master of Sacred Music
pada tahun 2003, dilanjutkan bekerja sebagai staf
pengajar di Fakultas Seni Pertunjukan dan Fakultas
Bahasa dan Sastra Universitas Kristen Satya
Wacana periode 2004-2007.
Banyak hal yang ingin dicapai dalam hidup,
yang terutama adalah menjalani hidup dengan

sebaik-baiknya, mengembangkan talenta yang
Tuhan beri. Sebagian sudah tercapai, sebagian
belum. Studi ke jenjang yang lebih tinggi adalah
impian berikutnya, tercantum di daftar yang
paling atas.
Mengundang para ibu-ibu untuk bergabung
dalam Paduan Suara Gita Agape yang bernaung di
bawah Komisi Wanita. Anggotanya tidak banyak,
bukan juga penyanyi yang terlatih pada awalnya.
Namun di sanalah tempat untuk saling belajar,
saling berbagi, dan yang terutama, tempat untuk
bersama-sama melayani Tuhan. Menyanyi tidak
untuk dipuji, melainkan untuk mengungkapkan
rasa syukur atas berkat yang telah Tuhan beri.
Mengutip perkataan Johann Sebastian Bach
(1685 – 1750): “The aim and final end of all music
should be none other than the glory of God”.
Herlina
(Pelatih Paduan Suara Magnificat)

Lahir dan besar di Surabaya. Gereja asal adalah
Gereja Kristen Abdiel (GKA) Elyon. Memiliki
dua orang kakak perempuan; yang pertama
telah berkeluarga di kota Solo, yang kedua
telah berkeluarga di kota Makassar. Saat ini
sedang studi di Singapore Bible College, jurusan
Church Music.
Seorang penyuka alam. “Alam selalu
mengingatkan akan betapa besar dan agungnya
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Allah Sang Pencipta, pun tetap melihat dan
mengasihi saya,” katanya. Ia juga suka bertemu
dengan orang-orang, mengenal bahasa hati dan
hahasa musik dalam hati mereka.
Sebagai Pelatih Paduan Suara Magnificat,
selain membimbing, ia juga sungguh merasakan
kesempatan untuk belajar dan bertumbuh
bersama. “Anggota Paduan Suara Magnificat
seperti keluarga dan teman bagi saya. Mereka
sangat berpotensi dan mau terus belajar, dan saya
yakin Tuhan akan memakai mereka dengan luar
biasa bagi kemuliaan-Nya,” katanya pula.
Dalam rencana ke depan, di manapun
Tuhan tempatkan dan mampukan, ia punya
kerinduan untuk terus memberitakan Injil-Nya,
menjadi saluran berkat dan kasih-Nya melalui
karunia musik dan aktivitas yang berhubungan
dengan itu. Diantaranya, perjalanan misi
bersama anggota paduan suara. Selain berbagi
berkat, anggota paduan suara juga akan sangat
terberkati dalam prosesnya.
Pesannya: “Jemaat GPBB yang terkasih,
terus maju dalam melayani Tuhan. Baik
kita sebagai pelaut, pekerja, guru, pelajar,
professional dan sebagainya, marilah terus
bersatu dan saling melengkapi sebagai satu
tubuh dalam Kristus. Amin.”
Neria Wibowo
(Pelatih Paduan Suara Pasutri)

Bernama lengkap Neria Kartika Wibowo, tapi
biasa disapa Neria, Neri, Ner, atau bahkan Ne.
Lahir di Mojokerto dan besar di kota Malang
hingga lulus SMP. Lalu mengikuti orang tua
pindah ke Bandung. Setelah selesai kuliah di
Unpar (Universitas Katolik Parahyangan)

jurusan Arsitektur, sempat bekerja 2 tahun
sebelum akhirnya ke Singapura pada tahun
2007. Saat ini bekerja di Hemsley – The
Bathroom Specialist sebagai Project Executive.
Hobinya menyanyi dan membaca.
Saat ini masih anggota GKI Maulana
Yusuf Bandung meskipun sudah 2 tahun aktif
bergereja di GPBB. Berawal dari kesempatan
mengikuti Conductor Training dari Kak Lidya
Siah di pertengahan tahun 2008, akhirnya
diberi kesempatan melayani di PS Narwastu,
lalu di PS Pasutri. Awalnya sempat takut
karena merasa tidak layak dan tidak mampu,
namun anggota-anggota PS justru mendorong
dan memotivasinya untuk terus melayani.
Ia bersyukur untuk kesempatan melayani di
GPBB dan di kedua PS tersebut, karena banyak
mendapat berkat dari teman-teman yang sudah
seperti keluarga sendiri. Berat rasanya jika harus
meninggalkan pelayanan PS dan GPBB.
Bagi Neria, musik dan paduan suara gereja
adalah hal yang tidak bisa dihilangkan dari
hidupnya. Sejak kecil ia senang menyanyi
dan ikut paduan suara di gereja. Saat menjadi
“turis” beberapa tahun sebelumnya, ia pernah
menonton drama musikal di GPBB dan
mendapat berkat serta kesan yang mendalam.
Dari sana, ia jadi kenal lebih dekat dengan
teman-teman di GPBB dan selanjutnya
bisa bersekutu, belajar Firman Tuhan, dan
bertumbuh melalui kelompok kecil. Ia senang
bisa ikut ambil bagian dalam drama musikal
The Hospital, yang dipentaskan tahun 2009
di GPBB.
Bercermin dari pengalamannya, menurutnya
kerinduan dari orang-orang yang mungkin baru
pertama kali pindah ke Singapura dan belum
memiliki teman adalah kesempatan melayani,
bertemu dengan saudara seiman, bertumbuh,
dan berbuah. Ia berharap: “GPBB di masa
yang akan datang bisa mengelar acara atau
program yang baik seperti drama musikal atau
konser paduan suara supaya kita bisa bersamasama memuji dan memuliakan Tuhan serta
mempererat tali kasih diantara tiap jemaat.” B
Editor: Henry Palit/Jonathan Adipronato
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Lebih Jauh Dengan

Paduan Suara Magnificat

Asal-usul
Paduan Suara Magnificat adalah salah satu
paduan suara di GPBB yang sudah dibentuk
lumayan lama. Dimulai dari hanya beberapa
orang sampai sekarang dimana jumlah
anggota sekitar 30 orang.
Terus namanya kok bisa Magnificat? Itu
dimulai dari awal tahun 2003 dimana pengurus
mengusulkan untuk memberi nama dan salah
satu usulannya itu Magnificat. Kata “Magnificat”
itu sendiri berarti “Jiwaku memuliakan Tuhan”.
Ini diambil dari kejadian di Alkitab dimana
Maria bertemu dengan Elizabeth (Lukas 1:4655). Setelah Maria menyapa Elizabeth yg tengah
mengandung Yohanes Pembaptis, bayi dalam
kandungannya melonjak kegirangan. Ketika
Elizabeth memuji Maria oleh karena imannya,
Maria menyanyikan lagu respon yang dikenal
sebagai Magnificat.

itu, kita juga
ingin mengembangkan talenta
sekaligus membagikan berkat rohani kepada
jemaat melalui lagu-lagu yang kita nyanyikan.

Anggota
PS Magnificat adalah paduan suara umum
gereja. Oleh karena itu semua warga jemaat
GPBB; baik tua maupun muda, baik pria
maupun wanita, baik yang sudah berkeluarga
mau pun belum -- dapat bergabung.

Tujuan

Jadwal Kegiatan

Tujuan utama dibentuknya PS. Maginificat
adalah untuk memuliakan Tuhan. Di samping

Secara umum, latihan paduan suara diadakan
tiap hari Minggu, jam 8.30 – 10.30 pagi di Multi
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Purpose Hall (MPH) lantai 1. PS Magnificat
mengisi persembahan pujian di kebaktian
jemaat di minggu pertama dan terakhir setiap
bulan. Dalam beberapa acara khusus seperti
Natal, Paskah, pernikahan, PS Magnificat
juga diminta untuk melayani. Untuk terus
mengasah ketrampilan dalam bernyanyi, kita
juga mengadakan vocal training dimana kita
mengundang pelatih dari luar untuk mengajar
teknik bernyanyi yang benar.

dengan dua tangan dan sepuluh jari terbuka
alias dengan senang hati. Silahkan, datanglah.

Posisi-posisi yang
Diperlukan

Kita membuka bagi teman-teman yang mau
bernyanyi suara sopran, alto, tenor, dan juga
bass. Selain bernyanyi, kita juga mengundang
teman-teman yang bisa memainkan alat musik
terutama piano.

Kesan dan Pesan

Kegiatan Lain
Setelah selesai latihan hari Minggu, kita
mengadakan sesi sharing dan doa; sekaligus
merayakan teman2 yang berulang tahun. Untuk
membangun kebersamaan sesama anggota, kita
juga mengadakan acara outing keluar misalnya
pergi ke Sentosa, main sepeda di East Coast,
barbecue, atau sekedar makan sama-sama.

Cara Untuk Bergabung
Mudah saja, kalian bisa menghubungi temanteman kita di bawah ini
• Herlina (Pelatih PS Magnificat)
Tel: 9094-1630, email: k_herlina@hotmail.com
• Adrie
Tel: 9424-1704, email: m_naftali@hotmail.com
• Esti
Tel: 8201-7555, email: eeestiii@gmail.com
• Inneke
Tel: 9433-0733, email: ior_inx@hotmail.com
Kalau misalnya Anda mau langsung datang
waktu latihan hari Minggu, kita juga menerima

(Melissa, Soprano, di PS Magnificat selama 3.5
tahun): Aku percaya lagu itu satu sarana PI
yang paling efektif. Di choir aku dapat berkat
cukup banyak melalui lagu-lagunya, dan aku
ingin mengembalikan berkat itu kepada jemaat.
(Aldrian, Tenor, di PS Magnificat selama
0.5 tahun): Waktu itu saya sudah setahun di
Singapore dan lagi mencari pelayanan, terus
diajak choir sama Kak Pras. Saya dapat berkat
dari lagu-lagu yang dinyanyikan, dan kata-katanya
mengingatkan untuk terus berada di dalam Tuhan.
(Sara, Alto, di PS Magnificat selama 4 bulan):
Aku ikut choir baru beberapa bulan. Dulu di
Indo ikut pelayanan musik, jadi di sini kepengen
nerusin pelayanan musik juga. Di choir
dapat teman-teman yang mendukung dalam
pelayanan... Lagu-lagu yang dinyanyikan juga
menegur dan memberi kekuatan.
(Eko, Bass, di PS Magnificat selama 10
tahun): Pertama kali join choir itu diajak teman,
karena waktu datang ke Singapur belum ada
pelayanan. (Ya.. mungkin alesan awalnya tidak
tepat.) Selama ini di choir dapat berkat ketika
latian... Waktu nyanyi bisa merasa sukacita dan
enjoy... Kata-katanya juga sering mengena ke
gua juga.
(Yudi, Tenor, di PS Magnificat selama 8
tahun): Alasan pertama-tama join choir sih
kurang jelas, tapi kalau diliat balik semua
pelayananku ada kaitannya dengan musik.
Dengan ikut choir saya merasa terberkati...
lagu-lagunya menghibur dan menguatkan juga
... Ayo join choir!! B
Beranda 45

Beranda Vol.2_inside pages.indd 45

3/2/11 10:07:36 PM

Wisata

DOHA
Erwin Koe

D

oha adalah sebuah kota modern,
dibandingkan dengan asia, daerah West
Bay seperti di Singapura dan daerah east
seperti Kuala Lumpur. Doha termasuk kota paling
aman di dunia karena berhukum islam yang ketat.
Ada sekitar 10-12 gereja katolik dan protestan
di kota Doha, dan jemaatnya adalah pendatang
asing yang bekerja di sana, penduduk asli 100%
beragama islam.
Doha, dalam bahasa Arab yang artinya
“The Big Tree” atau “The Sticky Tree”) adalah
ibu kota Qatar, Sebuah negara di teluk Persia
(Persian Gulf), salah satu negara terkaya di dunia,
yang berpenduduk sekitar 1 juta orang (warga
negara hanya sekitar 350,000 orang). Negara ini
mempunyai sumber gas terbesar di dunia. Roda
ekonomi Qatar digerakkan oleh revenue gas
dan minyak.
Tidak seperti Dubai yang berfokus pada turis,
selain minyak dan gas, Qatar juga berfokus di real
estate, perkantoran, business center dan juga pusat
pendidikan. Qatar menjadi perhatian dunia karena
Asian Games 2006, AFC Football Asian Cup 2010
dan juga akan diadakan FIFA World Cup tahun
2012, dimana akan dibangun 12 stadium yang
ber-AC berkapasitas 45,000-85,000 orang, selain
itu akan dibangun kampus untuk para atlit dan
shopping mall terpanjang didunia, 12 km (“Shop
till you drop” dalam arti sebenarnya).

Hal-hal yang menarik
•

•

•

•

•

•

•

West Bay Doha di malam hari

•

Setiap warga negara yang sudah berkeluarga
mendapat uang bulanan dari Sheikh (setara
dengan sultan atau raja).
Setiap keluarga mendapat mobil SUV
berwarna putih dan rumah. Disamping
itu mereka tidak perlu membayar pajak
(penghasilan pribadi maupun perusahaan),
bensin, listrik dan Gas.
Fasilitas kesehatan juga gratis (berlaku juga
untuk orang asing yang tinggal di Qatar).
Semua rumah sakit dibangun dengan sangat
mewah dan kebanyakan dokter didatangkan
dari luar negeri, menjadikan mereka worldclass hospital diantara negara-negara Arab.
Qatar tidak memberikan kewarganegaraan
kepada siapapun kecuali yang kedua orang
tuanya penduduk asli dan berwarga
negara Qatar.
Qatar adalah negara pengimpor mobil
mewah yang tertinggi seperti: Ferrari, Porche,
Rools-Royces, Lamborghini, Pagani Zonda,
Aston Martin.
Orang asing yang tinggal/bekerja disana
harus membeli mobil sendiri dan bensin yang
seharga S$ 0.25/ltr. Ditinjau dari segi moneter,
banyak pendatang yang tidak berkeinginan
untuk kembali ke negara mereka, karena
mereka harus membayar pajak yang tinggi
di negara asal mereka dan kehilangan semua
fasilitas yang ada.
Qatar adalah Negara yang menganut system
poligami, pemerintah mengakui 4 istri dari
satu suami, disebabkan oleh modernisasi
dan pengaruh dari negara barat, perceraian
diperbolehkan dan menurut statistic, jumlah
perceraian di Qatar adalah yang paling tinggi
di antara negara-negara Arab.
Bahasa yang dipakai adalah Arab dan Inggris.

46 Beranda
Beranda Vol.2_inside pages.indd 46

3/2/11 10:07:40 PM

Hari kerja adalah Minggu sampai Kamis,
sedangkan Jumat dan Sabtu adalah hari libur.

Tempat-tempat menarik
Pasar tradisional (Soug Waqif) tetap
dipertahankan untuk menjaga kelangsungan
budaya negara. Alat-alat rumah tangga tempo
doeloe, rempah, kapas, live stocks (ayam,
kambing, dsb) dan buah-buahan dapat dibeli
disana, walaupun mungkin kurang penggemarnya.
Penjaga toko-toko tersebut adalah orang asing,
kebanyakan dari India.
Masyarakat Qatar sangat menjunjung tinggi
budaya asli mereka, penduduk berkumpul setiap
malam sewaktu musim dingin
(November – Maret), menikmati
musik dan tarian sambil mengisap
asap yang keluar dari sheesa (Sejenis
pipa yang diisi cairan dari buah2an
yang dipanaskan oleh bara).

memukul unta supaya
dapat berlari dengan
cepat, sekarang ini tugas
joki sudah diambil alih
oleh robot yang dipasang
di punggung unta,
dinamakan “Robot
Jockey”, diprogram
untuk memukul kaki
depan unta, digerakkan
oleh remote control dari kejauhan.
Hukum disana selalu berpihak pada wanita
yang memakai burga, misalnya jika terjadi
kecelakaan lalu lintas, dan melibatkan wanita yang
memakai burga, maka pihak lain yang disalahkan,
oleh karena keterbatasan penglihatan dan
pergerakan untuk mereka yang memakai burga.
Kehadiran tentera Amerika sangat diperlukan
untuk menjaga sumur-sumur minyak dan gas,
karena Saudi Arabia yang kerap kali mencoba
mengambil alih sumur-sumur minyak dan gas.

Tantangan-tangangan:

Qatar Islamic Culture Center

Beberapa hal yang menjadi tantangan
untuk orang asing yang bekerja disana adalah
temperatur, di musim panas bulan April-Oktober,
suhu udara mencapai 45 derajat celsius.
Minuman beralkohol dilarang dan hanya
boleh dijual dalam hotel, tidak ada tempat-tempat
hiburan yang biasa terdapat di kota-kota besar,
bahkan di bioskop, hanya tayangkan film lokal
atau film barat yang sudah disensor dengan ketat.

Kesan pribadi:

Qatar Islamc Culture Center adalah salah
satu tempat layaknya perpustakaan dan pusat
kebudayaan dan seni Arab

Aneh tapi Nyata:
Olahraga yang paling digemari adalah balap
unta, dulu memakai joki yang duduk sambil

Doha bukan kota Turis, tanpa ada hiburan
seperti bioskop yang menayangkan film block
buster terbaru, tidak banyak kegiatan untuk
belanja atau menikmati pemandangan yang indah
seperti kebanyakan kota-kota di Asia, hanya ada
satu atau dua mal yang ada merek internasional
seperti Wall-Mart dan Carrefour.
Merupakan suatu pengalaman yang tersendiri
bisa mencoba menikmati makanan dan budaya
lokal yang sangat berbeda dengan yang biasa
kita telah lihat. B
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Resensi Film

Fireproof
Jonathan Adipranoto

F

ilm ini mengisahkan perjuangan seorang
suami untuk mendapatkan kembali istrinya.
Cerita dimulai dengan menunjukkan
kehidupan sehari-hari dari Caleb Holt, si tokoh
utama. Dalam pekerjaannya sebagai firefighter,
seringkali dia harus berhadapan dengan bahaya.
Di waktu senggang di kantor, dia cukup
dekat dengan para kolega dan sering pula
bertukar pikiran.
Di sisi lain, hubungan Caleb dengan
Catherine, istrinya, memburuk. Salah satu alasan
adalah Caleb memakai terlalu banyak waktu
untuk bermain di dunia maya (Internet). Sebab
lainnya adalah jam kerja yang berseberangan –
waktu Catherine berada di rumah, Caleb bekerja
dan sebaliknya. Lainnya lagi adalah keinginan
Caleb untuk mempunyai sebuah perahu motor
yang harganya cukup mahal, padahal orang
tua Catherine perlu bantuan kesehatan. Dari
tiga hal utama tersebut, hal2 sekunder mulai
bergulir yang berujung pada pertengkaran. Pada
puncaknya, Caleb menantang untuk sebuah
perceraian yang ditanggapi dengan positif
oleh Cath.
Dengan berjalannya waktu, Caleb mengalami
banyak pertentangan batin. Teman dekatnya,
Michael, mencoba untuk membantu dengan cara
memberikan beberapa saran. Pertentangan batin
Caleb makin runyam waktu orang tua si Caleb
mengetahui hal ini. John (ayah) dan Cheryl (ibu)
terus mendesak Caleb untuk mempertimbangkan
kembali keputusan mereka.

Catherine, yang bekerja di sebuah rumah
sakit, mengalami suatu godaan. Di saat emosi
dia sedang terombang-ambing dengan masalah
orang tuanya dan Caleb, seorang dokter (Keller)
mencoba untuk mendekatinya. Catherine
menanggapi usaha tersebut dengan sebuah
makan siang.
Setelah diskusi berkepanjangan, John
berhasil meyakinkan Caleb untuk mencoba
’40 tantangan’ – dengan tujuan mendapatkan
kembali cinta Catherine. Awalnya, Caleb sangat
skeptis dengan saran ayahnya. Dia memulai
40 hari-nya dengan ogah2an. Karena tidak
dilakukan dengan sepenuh hati, hasilnya tidak
maksimal. Catherine tidak bereaksi seperti yang
diharapkan oleh Caleb.
Dalam diskusi selanjutnya, John bersikeras
agar Caleb melanjutkan tantangan itu sampai
akhir. Caleb setuju, dan di suatu point dia harus
mengorbankan cita2nya untuk membeli perahu
motor, demi membantu orang tua Catherine.
Catherine, yang sedang terombang-ambing
emosinya, menyangka bahwa bantuan itu
diberikan oleh Keller.

48 Beranda
Beranda Vol.2_inside pages.indd 48

3/2/11 10:07:49 PM

Dengan determinasi tinggi, John terus
memantau perkembangan usaha Caleb. Caleb,
yang mulai melihat kebenaran saran John,
mulai bangkit semangat 45-nya untuk merebut
kembali Catherine dari jerat yang dipasang
Keller. Di lain pihak, Catherine mulai melihat
kesungguhan dalam diri Caleb dalam usahanya
untuk rekonsiliasi. Satu-persatu kebenaran mulai
terungkap. Mulai dari kenyataan kalau status
Keller yang masih terikat dalam pernikahan,
sampai ke fakta bahwa Caleb, bukan Keller, yang
membayar (hampir) semua keperluan kesehatan
dari orang tua Catherine.
Singkat kata , “they live happily ever after”.
Catherine kembali ke pelukan Caleb, yang
disaksikan oleh Michael. Adegan terakhir adalah
‘reinstatement’ dari janji perkawinan mereka.
Ide ceritanya bagus, yaitu tentang perdamaian.
Dari segi alur filmnya, ada beberapa hal yang
perlu dicatat. Pertama, eskalasi konflik antara
Caleb dan Catherine tidak digambarkan dengan
jelas. Beberapa kejadian yang merupakan awal
konflik tidak digambarkan secara bertahap.
Hal kedua adalah pekerjaan Caleb sebagai
kapten dari pemadam kebakaran. Ini diceritakan
dengan bagus sekali. Paling tidak ada dua
momen; mengungsikan orang yang terperangkap
di dalam mobil – nyaris diseret kereta api yang
akan lewat – dan menyelamatkan anak pingsan
dari dalam rumah yang sedang terbakar (mirip
dengan adegan Dennis Quaid di film “Frequency”).
Dua adegan ini menunjukkan aras resiko
sehari-hari yang harus dialami oleh petugas
pemadam kebakaran.
Berikutnya adalah gosip di kantor –
ditunjukkan secara komedi oleh sekelompok
kolega Catherine. Mereka adalah pengamat
yang teliti dan suka sekali ‘ngerasani’ orang lain.
Waktu Keller menunjukkan ‘tanda2’, mereka
segera melakukan berbagai analisis (dalam
bahasa jawa dikenal istilah otak-atik gathuk ).
Mereka bahkan mampu melakukan ‘one step
ahead’, dengan cara memberikan saran2 kepada
Catherine. Biarpun ini merupakan hal yang
‘normal’ dalam kehidupan sehari2 di kantor, cara
penggambarannya cukup mengena.

Perjuangan Caleb untuk merebut kembali
Catherine diceritakan secara bagus – dia ada di
pihak yang salah. Bagaimana dia mulai dengan
sikap skeptis – hanya untuk menyenangkan
sang ayah pada awalnya. Dengan determinasi
dari John, lambat laun Caleb mulai lebih
serius. Momen yang sangat menyentuh terjadi
saat Catherine jatuh sakit. Biarpun Caleb
menunjukkan perhatian dengan cara merawat,
tanggapan Catherine cuek2 aja. Lainnya adalah
pengorbanan yang dilakukan Caleb untuk
membantu keuangan orang tua Catherine –
Caleb membuang cita2nya untuk memiliki
perahu motor.
Biarpun diposisikan sebagai film kristiani,
nuansa itu tidak begitu ditonjolkan. Cuma ada
beberapa adegan doa dan artifak salib besar di
hutan. Percakapan antara John dan Caleb hampir
selalu berisi tentang pengorbanan Kristus. Kalau
dilihat dari keseluruhan cerita, pergumulan Caleb
untuk menekan sang ego bisa dihubungkan
dengan pengampunan.
Satu hal yang kurang di expose adalah konflik
psikologis yang dialami oleh Catherine. Awalnya
sudah ditunjukkan dengan baik – Catherine
terkejut sekali waktu Caleb tiba2 ‘meledak’.
Dia benar2 tidak mengira kalau Caleb bisa
berbuat sejauh itu. Tapi selanjutnya cerita lebih
difokuskan ke perjuangan Caleb untuk menekan
sang ego, dan sekaligus berdamai dengan diri
sendiri. Perjuangan Catherine hanya ditunjukkan
sekilas2 saja. Padahal, dalam suatu konflik, kedua
belah pihak berada pada posisi yang sama.
Sebagai tontonan, film ini menarik. Selain alur
ceritanya yang cukup runtut, sang sutradalang
memasukkan sebagian nilai kristiani – dalam
hal pengampunan. Cara penyampaiannya
halus dan tidak menggurui sama sekali. Hal ini
berbeda sekali dengan film-film Indonesia, yang
nuansanya kerapkali sangat menggurui. B
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Lost Without Your Love
Kehilangan arah dan sendirian
Aku selalu berpikir kalau aku dapat melakukannya sendiri
Semenjak kamu pergi, sulit sekali rasanya untuk aku melewati hari-hari
Airmata selalu menetes dengan sendirinya
Aku ingin kamu kembali disini
Aku berjalan tanpa tujuan menyusuri malam
Mencari-cari didalam dunia
Perkataan yang dapat menjelaskannya
Yang aku perlukan adalah keadaan seperti waktu itu
Dengan kamu disini dekat bersama aku
Aku harus membuat kamu melihat
Kalau aku kehilangan arah tanpa cintamu
Hidup tanpa cinta kasihmu tidak ada maknanya
Aku seperti kapal yang tidak punya kemudi
Sentuhan yang tidak punya rasa
Aku tidak percaya ini bisa terjadi
Dan suatu hari aku terbangun
Dan mendapati kalau hati aku tidak perlu hancur
Ya...aku kehilangan arah tanpa cintamu
Hidup tanpa cinta kasihmu tidak ada maknanya
Yang aku mau adalah keadaan seperti dulu
Aku perlukan kamu disini
Oh kekasihku...dapatkah kamu melihatnya?
Kalau kita punya cinta yang mula-mula
Dan...kita dapat memilikinya sekali lagi
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