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AKTA	TERBUKA

PERSIDANGAN	LXIVMAJELIS	SINODE	WILAYAH
GEREJA	KRISTEN	INDONESIA

SINODE	WILAYAH		JAWA	TIMUR

Persidangan	Hari	Pertama	

Rabu,		17 September	2014

Pasal		1
Kebaktian	Pembukaan	Persidangan

Kebaktian	 Pembukaan	 Persidangan	 LXIV Majelis	 Sinode	 Wilayah																					
Gereja	 Kristen	 Indonesia	 Sinode	 Wilayah	 Jawa	 Timur	 diadakan	 di	 GKI,																									
Jalan	 Pregolan	 Bunder	 No.	 36,	 Surabaya,	 dilayankan	 oleh	 Pdt.	 Johannes	
Dharmawan dengan	 tema: “Bersambung	 Rasa,	 Memadu	 Langkah	
Membangun	 Gereja	 Kristen	 Indonesia	 Sinode	 Wilayah	 Jawa	 Timur																								
yang	Misioner”.		Pemberitaan	Firman	didasarkan	pada Lukas	10:1-12;17-20.	
Di	dalam	kebaktian juga	dilayankan	Perjamuan	Kudus. (Liturgi	– lampiran	I)

Pasal	2
Sambutan-sambutan

1. Sambutan	BPMK	GKI	Klasis	Bojonegoro disampaikan	 oleh	 Pdt.	 Kristianto	
Basuki selaku	Sekretaris	II BPMK	GKI	KlasisBojonegoro.

2. Sambutan	 BPMS	 GKI	 disampaikan	 oleh	 Pdt.	 Jan	 Calvin	 Pindo	 selaku																		
Wakil	Sekretaris	UmumBPMS	GKI.

3. Sambutan	 BPMSW	 GKI	 Sinode	 Wilayah	 Jawa	 Timur	 disampaikan	 oleh																								
Pdt.	Setyahadi selaku Ketua UmumBPMSW	GKI	SW	Jatim.

Pasal	3
Pembukaan	Persidangan

Persidangan	 LXIV Majelis	 Sinode	 Wilayah	 GKI	 Sinode	Wilayah	 Jawa	 Timur		
dibuka	pada	pukul	12.15 ditandai	dengan	pengetukan	palu	persidangan oleh	
Pdt.	Setyahadi selaku	Ketua	Umum	BPMSW GKI	Sinode	Wilayah	Jawa	Timur.
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Pasal	4
Apel	Nominal

BPMSW : 12 orang
MK	Madiun : 		 9 orang
MK	Banyuwangi : 			8 orang
MK	Bojonegoro : 			9 orang
Pelawat : 		 3 orang
Badan	Pelayanan : 			3 orang
Undangan	- BPMSW	Jateng : 			2 orang
Undangan	- BPMSW	Jabar : 		 2 orang
Undangan	- Pendeta : 			8 orang
Undangan	– Tim	Konfesi	GKI : 		 2 orang+

										56 orang

Pasal	5
Penundaan	Persidangan

Persidangan	 ditunda	 pada	 pukul	 12.17 untuk	 makan	 siang.	 Doa	 makan	
dipimpin	oleh	Pdt. Novarita.

Pasal	6
Lanjutan	Persidangan

Persidangan	 dilanjutkan	 pada	 pukul	 13.04	 untuk	 memasuki	 Sidang																																
Paripurna	II	yang	dipimpin	oleh	Pdt.	Setyahadi

Pasal	7
Apel	Nominal

BPMSW : 12 orang
MK	Madiun : 10 orang
MK	Banyuwangi : 		9 orang
MK	Bojonegoro : 		9 orang
Pelawat : 3 orang
Badan	Pelayanan :										 		4 orang
Undangan	- BPMSW	Jateng : 		2 orang
Undangan	- BPMSW	Jabar : 		2 orang
Undangan	- Pendeta : 8 orang
Undangan	– Komisi Konfesi	GKI : 2 orang+

										 63 orang

Pasal	8
Pengesahan	Acara	dan	Jadwal	Harian	Persidangan	

Majelis	Sinode	Wilayah	menerima	Acara	dan	Jadwal	Harian	Persidangan	LXIV
Majelis	Sinode	Wilayah	GKI	Sinode	Wilayah	Jatim	Tahun	2014.	(Lampiran	2)
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Pasal	9
Pengesahan	Tata	Tertib	Persidangan	

Majelis	 Sinode	 Wilayah	 menerima	 Tata	 Tertib	 Persidangan	 LXIIV 																																																						
Majelis	Sinode	Wilayah	GKI	Sinode	Wilayah	Jatim	Tahun	2014.	(Lampiran	3)

Pasal	10
Penetapan	Peserta	Persidangan	

Majelis	Sinode	Wilayah	menetapkan	peserta	Persidangan	LXIV Majelis	Sinode	
Wilayah	 GKI	 Sinode	 Wilayah	 Jawa	 Timur	 berdasarkan	 surat	 kredensi	 dari	
Majelis	 Klasis,	 serta	 pihak-pihak	 yang	 diundang	 untuk	 menghadiri	
persidangan,	sebagai	berikut	:

BPMSW	GKI	SW	JATIM
Pdt.	Setyahadi
Pnt.	Irwan	Kristanto
Pdt.	Didik	Tridjatmiko
Pdt.	Sutrisno
Pdt.	Lindawati	Mismanto
Pdt.	Novarita
Pnt.	Lim	Arif	Alfian	Nour
Pnt.	Kuswijanti	Kawarno
Pnt.	Daniel	T.	Hage
Pdt.	Djusianto
Pnt.	Hari	Harumadi
Pnt.	Sindu	Prawira
Pnt.	Tjipto	Wijono

Majelis Klasis	GKI	KlasisMadiun
Pdt.	Josafat	Kristono
Pnt.	Sandi	Purnama
Pnt.	Liliana	Christanti
Pnt.	Silviana	Mariawati	D.
Pdt.	Tri	Santoso
Pdt.	Samuel	Dian	Pramana
Pdt.	Leonard	Andrew Tanalepy
Pnt.	Sintha	Tresnadewi
Pnt.	Cindy	A.	Mataheru
Pnt.	David	Holdrich	Nahason
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Majelis Klasis	GKI	KlasisBanyuwangi
Pnt.	Eddy	Gunawan	Santoso
Pdt.	Gunadi
Pdt.	Yudhi	Kristanto
Pnt.	Eko	Pudjolaksono
Pdt.	Florida	Rambu Bangi Roni
Pdt.	Kristian	Feri	Arwanto
Pdt.	Erlinda	Suryani	Zebua
Pnt.	Wahyudi
Pnt.	Sugiono
Pnt.	Sutrisno	Waluyo

Majelis Klasis	GKI	KlasisBojonegoro
Pdt.	Gidyon
Pnt.	Tri	Miyarsih
Pnt.	Greta	Wakarie
Pnt.	Martin	Luther	Pakpahan
Pdt.	Sandi	Nugroho
Pdt.	Nathanael	Channing
Pdt.	Iwan	Sukmono
Pnt.	Lalu	Riyanta
Pdt.	Natanael	Sigit	W.
Pnt.	Monica	Gamaliel

Pelawat BPMS	GKI
Pdt.	Jan	Calvin	Pindo
Pdt.	Elisabeth	Hasikin
Pdt.	Mira	Novita	Thios

Badan Pelayanan
Pdt.	Samuel	Christono (Komisi Kependetaan Sinode	Wilayah)
Pdt.	S.	Wahyudi	Lewier (Komisi Kependetaan Sinode	Wilayah)
Pdt.	Simon	Filantropha (Departemen Oikoumene dan Kemasyarakatan)
Pnt.	Tridjoko	Siswantoro (DPP	SDM)

Undangan	
Pdt.	Samuel	Adi	Perdana (BPMSW GKI	SW Jateng)
Pdt.	Agus	Wijaya (BPMSW	GKI	SW	Jateng)
Pdt.	Imanuel	Christo (BPMSW	GKI	SW	Jabar)
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Pnt.	Wirawan	Komala (BPMSW	GKI	SW	Jabar)
Pdt.	Robert	Setio (Komisi Konfesi	GKI)	
Pdt.	Hendry	M.	Sendjaja (Komisi Konfesi	GKI)
Pdt.	Martin	K.	Nugroho
Pdt.	Agus	Wijanto
Pdt.	Kuswanto
Pdt.	Andreas	C.	Wismantono
Pdt.	Dwi	Santoso
Pdt.	Budi	Boenarto
Pdt.	Em.	Andreas	A.	Susanto
Pdt.	Imanuel	G.	Prasidi
Pdt.	Triatmoko	Adipramono
Pdt.	Kristianto	Basuki
Bpk.	Tamrin	Tamagola (Pembicara)

Pasal	11
Penetapan	Notulis	dan	Pandu	Persidangan	

Majelis	 Sinode	Wilayah	menetapkan	 notulis	 dan	 pandu	 persidangan	 dalam	
diri:

1. Andreas	Kristianto
2. Yoses	Rezon	Suwignyo
3. Yonatan	Adi	Septianta
4. Eka	Yohan	Setiawan
5. Daniel	Bani	Winni	Emma

Pasal	12
Pengesahan	Panitia	Nominasi

Majelis	 Sinode	 Wilayah	 mengesahkan	 panitia	 nominasi	 persidangan	 dalam	
diri:

1. Pnt. Irwan	Kristanto	sebagai koordinator
2. Pdt.	Florida	Rambu	Bangi	Roni
3. Pdt.	Nathanael	Channing
4. Pnt.	Sandi	Purnama
5. Pdt.	Sutrisno

Pasal	13
Laporan	BPMSW	GKI	Sinode	Wilayah	Jawa	Timur

Majelis	 Sinode	 Wilayah	 menerima	 laporan	 BPMSW	 GKI	 Sinode	 Wilayah																																														
Jawa	Timur.
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Pasal	14
Laporan	Bendahara	BPMSWGKI	Sinode	Wilayah	Jawa	Timur

Majelis	Sinode	Wilayah	menerima	laporan	posisi	keuangan	per-Agustus 2014	
yang	disampaikan	oleh	Bendahara	BPMSW	GKI	Sinode	Wilayah	Jawa	Timur.

Pasal	15
Perlawatan	Sinode	Wilayah

Majelis	Sinode	Wilayah	menerima	perlawatan sinode	wilayah	yang	dilakukan	
oleh	 BPMS	 GKI.	 Perlawatan	 dipimpin	 oleh	 Pdt.	 Jan	 Calvin	 Pindo	 dengan	
menyampaikan	beberapa	hal	sebagai	berikut	:
a. Materi	 Persidangan	 Majelis	 Sinode	 GKI	 diharapkan	 dibicarakan	 dalam	

PMSW	GKI	Sinode	Wilayah	Jawa	Timur	ini	dengan baik	sebagai	sumbang	
saran	dalam	kelancaran	PMS	GKI	pada	bulan	Desember	2014

b. Meluruskan	informasi	yang	tersebar	di	jemaat	terkait	dengan	keberadaan	
“Bapos”	 Taman	 Yasmin,	 khususnya	 masalah	 penanganan	 Bapos																																										
Taman	Yasmin	kembali	berada	di	bawah	GKI	Pengadilan	Bogor

Pasal	16
Sambutan	BPMSW	GKI	Sinode	Wilayah	Jawa	Tengah

Sambutan disampaikan oleh Pdt.	 Samuel	 Adi	 Perdana	 sebagai utusan dari	
BPMSW GKI	Sinode	Wilayah	Jawa	Tengah

Pasal	17
Sambutan	BPMSW	GKI	Sinode	Wilayah	Jawa	Barat

Sambutan disampaikan oleh Pdt.	 Imanuel	 Kristo	 sebagai utusan	 dari																																																					
BPMSW GKI	Sinode	Wilayah	JawaBarat

Pasal	18
Penundaan	Persidangan

Persidangan	ditunda	pada	pukul	15.24 untuk	istirahat.

Pasal	19
Lanjutan	Persidangan

Persidangan	 dilanjutkan	 pada	 pukul	 16.04 untuk	 memasuki	 Paripurna	
Terbuka	III	yang	dipimpin	oleh	Pnt.	Irwan	Kristanto
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Pasal	20
Apel	Nominal

BPMSW : 13 orang
MK	Banyuwangi : 		7 orang
MK	Bojonegoro : 10 orang
MK	Madiun : 10 orang
Pelawat : 		3 orang
Badan	Pelayanan : 		4 orang
Undangan	– BPMSW	Jateng : 		2 orang
Undangan	– BPMSW	Jabar : 		2 orang
Undangan	– Pendeta	 : 10 orang
Undangan	– Komisi	Konfesi GKI : 			2 orang +

				 63 orang

Pasal	21
Profil	BPMSW	Tentang	Anggota	Jemaat

Majelis	 Sinode	 Wilayah	 menugaskan	 BPMSW	 untuk	 melakukan	 penelitian	
yang	 lebih	 mendalam	 dan	 menyeluruh	 dalam	 rangka	 penyusunan	 profil																																										
GKI	SW	Jatim.

Pasal	22
Profil	BPMSW	Tentang	Pendeta dan	Kader	Pendeta

1. Majelis	 Sinode	 Wilayah	 menugaskan	 BPMSW	 untuk	 melakukan																																																					
uji	validitas terhadap	sistem	pemenuhan	kebutuhan	pendeta.

2. Majelis	 Sinode	 Wilayah	 menugaskan	 BPMSW	 untuk	menyusun	 rencana	
strategis	bagi	pemenuhan	kebutuhan	pendeta.	

Pasal	23
Dana	Pengadaan	Perumahan	Pendeta	Emeritus

1. Majelis	 Sinode	 Wilayah	 menetapkan	 besaran	 iuran	 Dana	 Pengadaan	
Perumahan	 Pendeta	 Emeritus	 sebesar	 2,5	 %	 dari	 penerimaan	
persembahan	 jemaat, sebagaimana	 yang	 tertera pada	 rincian	
penghitungan	TJBJ

2. Majelis	 sinode	 Wilayah	 menetapkan	 perubahan	 besaran	 iuran	 Dana	
Pengadaan	 Perumahan	 Pendeta	 Emeritus	 diberlakukan	mulai	 1	 Januari	
2015

3. Majelis	 Sinode	 Wilayah	 menetapkan	 pembayaran	 tanggungan	 dana	
perumahan	 pendeta	 emeritus	 yang	 belum	 diselesaikan	 sampai																																														
akhir	2014,	dengan	menggunakan	pedoman	penghitungan	yang	lama.
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Pasal	24
Tanggung	Jawab	Bersama	Jemaat

1. Majelis	 Sinode	 Wilayah	 menetapkan perhitungan	 Tanggung	 Jawab	
Bersama	Jemaat	untuk	Sinode	Wilayah	sebagai	berikut	:

2. Majelis	 sinode	 Wilayah	 menetapkan	 perubahan	 besaran	 perhitungan	
Tanggung	Jawab	Bersama	Jemaat	diberlakukan	mulai	1	Januari	2015

3. Majelis	 Sinode	 Wilayah	 memutuskan untuk	 melakukan	 peninjauan	
Tanggung	 Jawab	Bersama	 Jemaat	 secara	 berkala	 setiap	 dua	 tahun	 sekali	
atau	sesuai	kondisi	yang	ada.

Pasal	25
Pembangunan	RS	GKI

Majelis	 Sinode	 Wilayah	 memutuskan	 melanjutkan	 upaya	 pembangunan																														
RS	GKI

Pasal	26
Tenaga	Pelayan	Gerejawi

1. Majelis	 Sinode	 Wilayah	 Memutuskan	 untuk	 mengamandasi	 keputusan	
Persidangan	 LXII	 Majelis	 Sinode	 Wilayah akta	 tertutup	 pasal	 7	 tentang	
penetapan	 Bapak	 Secundarius	 Wahyudi	 Lewier sebagai	 Tenaga	 Utusan	
Gerejawi.	

2. Majelis	Sinode	Wilayah	menetapkan	Bapak	Secundarius	Wahyudi	 Lewier
sebagai	Tenaga	Pelayan	Gerejawi GKI	Sinode	Wilayah	Jawa	Timur.

Pasal	27
Fokus	Pelayanan	BPMSW

1. Majelis	 Sinode	 Wilayah	 memutuskan fokus	 pelayanan	 BPMSW																																																					
periode	2013-2017	pada	pendirian	rumah	sakit	dan	pendidikan.

2. Majelis	 Sinode	 Wilayah	 menugaskan	 BPMSW	 untuk	 melakukan	 studi	
konteks	 Indonesia	 masa	 depan	 dan	 studi	 tentang	 gereja	 didalamnya,	
sebagai	dasar	perencanaan strategi	ke	depan.

TJBJ (.000) SW KLASIS TOTAL
A < 10.000 3% 1% 4%
B 10.000 - 20.000 5% 2% 7%
C >20.000 - 30.000 7.5% 3% 10,5%
D >30.000 10% 4% 14%
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Pasal	28
Penundaan	Persidangan

Persidangan	 ditunda	 pada	 pukul	 19.05	 untuk	 makan	 malam.	 Doa	 makan	
disampaikan	oleh	Pdt.	Florida	Rambu	Bangi	Roni.

Pasal	29
Lanjutan	Persidangan

Persidangan	 dilanjutkan	 pada	 pukul	 19.40 untuk	 memasuki	 Paripurna	
Terbuka	IV	dipimpin	oleh Pnt.	Irwan	Kristanto.

Pasal	30
Apel	Nominal

BPMSW : 13 orang
MK	Madiun : 9 orang
MK	Banyuwangi : 		7 orang
MK	Bojonegoro : 		9 orang
Pelawat : 		3 orang
Badan	Pelayanan : 		4 orang
Undangan	– BPMSW	Jateng : 		2 orang
Undangan	– BPMSW	Jabar : 		2 orang
Undangan	– Pendeta : 		9 orang
Undangan	– Komisi	Konfesi GKI : 		1 orang+

59 orang

Pasal	31
Laporan	KKSW

Majelis	Sinode	Wilayah	menerima	laporan	KKSW

Pasal	32
Bina	Penatua

1. Majelis	Sinode	Wilayah	menerima		kurikulum	bina	penatua	yang	disusun	
oleh	DPP	SDM

2. Majelis	 Sinode	 Wilayah	 memutuskan pelaksana	 bina	 penatua	 adalah	
masing-masing	BPMK.

3. Majelis	 Sinode	 Wilayah	 memutuskan	 peran	 DPP	 SDM	 sebagai	
koordinator,	fasilitator,	dan	konsultan	dalam	pelaksanaan	bina	penatua.
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Pasal	33
Metode	Langham

Majelis	Sinode	Wilayah	memutuskan melanjutkan	pelatihan	khotbah	dengan	
Metode	Langham

Pasal	34
Laporan	BPMS	GKI

Majelis	Sinode	Wilayah	menerima	laporan	BPMS	GKI.

Pasal	35
Visi	dan	Misi	BPMS	GKI

Majelis	Sinode	Wilayah	menerima	visi	dan	misi	BPMS	GKI.

Pasal	36
Bakal	Pos Jemaat Taman	Yasmin

Majelis	Sinode	Wilayah	menerima	laporan	BPMS GKI tentang	perkembangan	
Bakal	Pos	Jemaat	Taman	Yasmin.

Pasal	37
Pergantian	Pimpinan	Sidang

Pimpinan	 Persidangan	 digantikan	 oleh	 Pdt.	 Didik	 Tridjatmiko pada																																											
pukul	19.00

Pasal	38
Konfesi	GKI

1. Majelis	 Sinode	 Wilayah	 menerima	 penjelasan	 Komisi	 Konfesi mengenai	
kerangka	kerja	Komisi	Konfesi

2. Majelis	 Sinode	 Wilayah	 memutuskan	 meneruskan	 seluruh	 keputusan	
Majelis	Klasis	untuk	menjadi	materi	Usulan	 BPMSW	GKI	 Sinode	Wilayah	
Jawa	Timur	dalam	Persidangan	Majelis	Sinode	GKI.	

Pasal	39
Penundaan Persidangan

Persidangan ditunda pada pukul	21.16	untuk memasuki Ibadah	Malam	yang	
dipimpin oleh Sdr.	Andreas	Kristianto	dengan	tema	“Domba	tetaplah	domba,	
bukan	ular	ataupun	merpati”. (Liturgi-Lampiran 1)
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Persidangan	Hari	Kedua

Kamis,		18 September	2014

Pasal	40
Ibadah	Pagi

Ibadah	 pagi dilaksanakan	 pukul	 08.15 dipimpin	 oleh	 Sdr.	 Yoses	 Rezon	
Suwignyo	(Liturgi-Lampiran 1).

Pasal	41
Lanjutan	Persidangan

Persidangan	dilanjutkan	pada	pukul	09.00	dipimpin	oleh	Pdt.	Setyahadi

Pasal	42
Apel	Nominal

BPMSW : 13 orang
MK	Madiun : 		9 orang
MK	Banyuwangi : 		7 orang
MK	Bojonegoro : 		9 orang
Pelawat : 		3 orang
Badan	Pelayanan : 		4 orang
Undangan	– BPMSW	Jateng : 		2 orang
Undangan	– BPMSW	Jabar : 		2 orang
Undangan	– Pendeta : 		9 orang
Undangan	– Komisi	Konfesi GKI : 		1 orang+

59 orang

Pasal	43
Ceramah

Ceramah	 dengan	 tema	 :	 “Bersambung	 Rasa,	 Memadu	 Langkah	 Membangun	
Gereja	 Kristen	 Indonesia	 Sinode	 Wilayah	 Jawa	 Timur	 Yang	 Misioner”	
disampaikan	 oleh	Bp.	 Tamrin	 Tamagola	 dan	 tema	 “Gereja	 Bagi	Segala	Usia”	
disampaikan	 oleh	 Pdt.	 Robert	 Setio,	 Ph.D	 dengan	 moderator	 Pdt.	 Simon	
Filantropha.	 Ceramah	 dilanjutkan	 dengan	 diskusi.	 (Bahan	 ceramah -																								
Lampiran 4)

Pasal	44
Penundaan	Persidangan

Persidangan	ditunda	untuk	memasuki	persidangan	tertutup	pada	pukul	11.45
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Pasal	45
Lanjutan	Persidangan

Persidangan	 dilanjutkan	 pada	 pukul	 13.45	 untuk	 memasuki	 Paripurna	
Terbuka	V	dipimpin	oleh	pdt	Setyahadi

Pasal	46
Apel	Nominal

BPMSW : 13 orang
MK	Madiun : 		9 orang
MK	Banyuwangi : 		7 orang
MK	Bojonegoro : 		9 orang
Pelawat : 		3 orang
Badan	Pelayanan : 		4 orang
Undangan	– BPMSW	Jateng : 		2 orang
Undangan	– BPMSW	Jabar : 		2 orang
Undangan	– Pendeta : 		9 orang
Undangan	– Komisi	Konfesi GKI : 		1 orang+

59 orang

Pasal	47
Informasi	Yayasan	Dana	Pensiun

1. Majelis	 Sinode	 Wilayah	 menerima	 informasi	 mengenai	 besaran	 iuran	
tambahan	 yang	 dikenakan	 ke	 GKI	 Sinode	 Wilayah	 Jawa	 Timur	 oleh	
Yayasan	Dana	Pensiun	GKI	yang	disampaikan	oleh	Pnt.	Sindu	Prawira

2. Majelis	 Sinode	 Wilayah	 menugasi	 BPMSW	 membentuk	 Tim	 untuk	
mempelajari	upaya-upaya	menutup	iuran	tambahan	dan	langkah-langkah	
antisipasi	ke	depan	dan	melaporkannya	dalam	Raker	BPMSW	terdekat

3. Majelis	 Sinode	 Wilayah	 menugasi	 BPMSW	 untuk	 mengadakan	 Raker	
paling	lambat	akhir	Oktober	2014

Pasal	48
Penetapan	Panitia	Persidangan	LXV
Majelis	Sinode	Wilayah	GKI	SW	Jatim

Majelis	Sinode	Wilayah	menetapkan	penyelenggara	Persidangan	LXV	Majelis	
Sinode	 Wilayah	 GKI	 SW	 Jatim	 pada	 bulan	 September	 2015	 adalah	 Majelis	
Klasis	GKI	Klasis	Madiun.

Pasal	49
Warnasari

BPMK	 GKI	 Klasis	 Banyuwangi	 mempertanyakan	 apakah	 ada	 agenda	
amandemen	Tata	Gereja	GKI dalam	PMS	terdekat?
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Pasal	50
Penutupan Persidangan

Persidangan	 ditutup	 pukul	 14.35,	 oleh	 Pdt.	 Setyahadi	 dengan	 ditandai	
pengetukan	 palu	 dan	 dilanjutkan	 penyerahan	 palu	 kepada	 Pdt.	 Josafat	
Kristono	mewakili	Majelis	Klasis	GKI	Klasis	Madiun.

Pasal	51
IbadahPenutup

Ibadah Penutupan	 Persidangan	 LXIV	 Majelis	 Sinode	 Wilayah	 GKI																																													
Sinode	Wilayah	 Jawa	Timur	dilaksanakan	pada	pukul	15:15	dilayankan	oleh	
Pdt.	Didik	Tridjatmiko	dengan	menggunakan	liturgi	khusus.	(lampiran	1)

Surabaya,	18	September	2014

An.	Persidangan	LXIVMajelisSinode	Wilayah
GKI	Sinode	Wilayah	JawaTimur

Pdt.	Setyahadi Pdt.	Sutrisno
									KetuaUmum 			SekretarisUmum



Persidangan LXIV Majelis Sinode Wilayah GKI Sinode Wilayah Jawa Timur

Halaman 22 dari 88

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PERSIDANGAN	LXIVMAJELIS	SINODE	WILAYAH
GEREJA	KRISTEN	INDONESIA

SINODE	WILAYAH		JAWA	TIMUR

LAMPIRAN	1

Liturgi Pembukaan Persidangan Majelis Sinode Wilayah LXIV
GKI Sinode Wilayah Jawa Timur

17 September 2014

”Bersambung	Rasa,	Memadu	Langkah,	
Membangun	GKI	Sinode	Wilayah	Jawa	Timur	yang	Misioner”

JEMAAT BERHIMPUN
Panggilan Ibadah

Jemaat Berdiri
Pnt : Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hari ini kita sujud dalam 

syukur dan bakti; karena Tuhan telah menopang GKI. Mari kita bersyukur
kepada Tuhan atas karya kasih-Nya.

Jmt : Segala puji dan hormat bagi Tuhan, yang kasih-Nya tiada henti. 
                           

Nyanyian Jemaat
PKJ 4 : 1-2 “Angkatlah Hatimu Pada Tuhan”

Angkatlah hatimu pada Tuhan,
bunyikan kecapi dan menari.

Jangan lupa bawa persembahan
Mari kawan ajak teman,

Bersama menyembah

Reff
Sorak-sorak, sorak Haleluya!
Mari, mari, mari nyanyilah!

Pujilah Tuhan yang Maha-kudus.
Mari, kawan ajak teman,

bernyanyilah terus.
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(Para pelayan kebaktian memasuki ruang kebaktian)

Janganlah mengaku anak Tuhan,
Jika engkau mengeraskan hati,
Jadilah pelaku Firman Tuhan!

Mari kawan ajak teman,
Bersama menyembah

Votum
Pdt : Kebaktian Pembukaan Persidangan ke-64 Majelis Sinode Wilayah Gereja 

Kristen Indonesia Sinode Wilayah Jawa Timur dapat berlangsung karena 
pertolongan kita adalah pertolongan yang bersumber dari Allah pencipta 
langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lama-Nya.

J : (menyanyikan NKB 226) Amin Haleluya
Amin Haleluya! Amin Haleluya!
Terpuji namaMu! Amin Haleluya! 

Salam
Pdt : Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan.

Tuhan berserta saudara. 
J : Dan beserta saudara juga

                         Jemaat duduk

Kata Pembuka
Pdt : Saudara, dunia kita sedang dirasuk dan dirusak oleh sekat-sekat 

“pagar” yang membentang seperti tembok keangkuhan diri.                            
Di mana-mana ada “pagar” yang mengasingkan manusia satu dengan 
manusia lainnya. Tema pembukaan persidangan Majelis Sinode 
Wilayah GKI SW Jawa timur ke-64 ini adalah “Bersambung Rasa, 
Memadu Langkah, Membangun GKI Sinode Wilayah Jawa Timur Yang 
Misioner”.
Pertanyaannya adalah apakah yang sudah kita lakukan sebagai gereja? 
Apakah yang kita sudah perbuat bagi karya Allah yang misioner di
tengah dunia? Oleh sebab itu camkanlah Sabda Tuhan : “Karena itu, 
saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan 
giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan! Sebab kamu tahu, bahwa dalam 
persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. (I Korintus  
15:58)
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Nyanyian Jemaat
NKB 111 : 1-3  “Gereja Bagai Bahtera”
Kantoria :

Gereja bagai bahtera di laut yang seram
Mengarahkan haluannyake pantai seberang.

Mengamuklah samudera dan badai menderu;
Gelombang zaman menghempas, yang sulit ditempuh.

Penumpang pun bertanyalah selagi berjerih:
Betapa jauh dimanakah labuhan abadi?

Bersama :
Refr : Tuhan, tolonglah! Tuhan, tolonglah!

Tanpa Dikau semua binasa kelak Ya Tuhan tolonglah!
Laki-laki :

Gereja bagai bahtera pun suka berhenti,
tak menempuh samudera, tak ingin berjerih

dan hanya masa jayanya selalu dikenang,
tak ingat akan dunia yang hampir tenggelam!
Gereja yang tak bertekundi dalam tugasnya,
tentunya oleh Tuhan pun tak diberi berkah!

Refrein :
Perempuan :

Gereja bagai bahtera di atur awaknya
Setiap orang bekerja menurut tugasnya.

Semua satu padulah, setia bertekun,
demi tujuan tunggalnya yang harus ditempuh.

Roh Allah yang menyatukan, membina, membentuk
Di dalam kasih dan iman, dan harap yang teguh.

Refrein :

Pengakuan Dosa
(Jemaat diberikan kesempatan untuk mengakui dosa dalam doa  pribadi, dan 

dilanjutkan dengan litani )

Pdt : Tuhan, setiap kali kami memandang sebuah cermin, kami malu 
sebagai gereja-Mu yang tiada peka akan sesama kami. Kami terkunci 
dalam asing, tiada tahu. Asin kami makin pudar, hingga terasa 
hambar. Ampunilah kami Tuhan

Jemaat : 
TUHAN KAMI BERLUMURAN DOSA - PKJ 43:1

Tuhan kami berlumuran dosa.
Tuhan sudilah ampuni kami.



Persidangan LXIV Majelis Sinode Wilayah GKI Sinode Wilayah Jawa Timur

Halaman 25 dari 88

Pdt : Tuhan, kami malu sebagai gambar-Mu di dunia ini. Hidup acuh dan 
tak peduli dengan sekeliling kami. Kami melihat Engkau mendekap 
bumi dengan penuh cinta, tapi kami tak merangkul apapun di dunia 
ini. Sempurnakanlah kami dan ampunilah kami Tuhan.

Jemaat : 
TUHAN KAMI BERLUMURAN DOSA PKJ 43

Tuhan kami berlumuran dosa
Tuhan sudilah ampuni kami

Jemaat Berdiri
Berita Anugerah 
Pdt : Saudara, Tuhan bukan hanya mewujudkan  rahmat-Nya dalam bentuk 

pengampunan dosa, melainkan juga memberi keselamatan kepada 
kita. Firman-Nya mengatakan :
“Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk 
melakukan pekerjaan baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya.                               
Ia mau, supaya kita hidup di dalamnya”   (Efesus 2:10).

(salam damai di perjamuan kudus)

Nyanyian Jemaat
PKJ 265 : 1-2 “BUKAN KAR’NA UPAHMU”

Bukan kar’na upahmu dan bukan kar’na kebajikan hidupmu
Bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu

Allah mengampuni kesalahan umat-Nya, oleh kar’na kemurahan-Nya
Melalui pengorbanan Put’ra Tunggal-Nya Ditebus-Nya dosa manusia

Reff: Bersyukur, hai bersyukur, kemurahan-Nya pujilah
Bersyukur, hai bersyukur selamanya!

Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu
Baiklah s’lalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya

Keangkuhan tiada berkenan kepada-Nya.Orang sombong direndahkan-Nya.
Yang lemah dan hina dikasihi-Nya terus. Yang rendah ‘kan ditinggikan-Nya (reff...)

Jemaat duduk

LITURGI PELAYANAN FIRMAN

Doa Epiklesis
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Pembacaan Alkitab: 
Pdt : (bacaan Firman Tuhan) di akhiri dengan 

Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang 
mendengar Firman Allah dan yang memeliharanya dalam hidup 
sehari-hari. Haleluya!

Jemaat : (menyanyikan) Haleluya, Haleluya, Haleluya!

Kotbah 
”BERSAMBUNG RASA, MEMADU LANGKAH, 

MEMBANGUN GKI SINODE WILAYAH JAWA TIMUR YANG MISIONER”

Saat Hening

Jemaat berdiri
Pengakuan Iman Rasuli
Pnt : Marilah kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, 

mengakui iman atas baptisan kita menurut Pengakuan Iman Rasuli.
Jemaat : Aku percaya …..dst

Jemaat duduk
Doa Syafaat  

L I T U R G I   P E R S E M B A H A N

Pnt : (Membacakan Nas pembimbing Persembahan)
Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan 
Aku; siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan 
Kuperlihatkan kepadanya. Mazmur  50 : 23

Nyanyian Jemaat 
“BAWA PERSEMBAHANMU”  PKJ 146 : 1-3
Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan 
dengan rela hatimu, janganlah jemu 
Bawa persembahanmu, bawa dengan suka
Refrein :Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu

Bawa persembahanmu, ucaplah syukur

Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi
Oleh apa sajalah dalam dunia
Kasih dan karunia sudah kau terima
Refrein :
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Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai
Agar kerajaan-Nya makin nyatalah
Damai dan sejahtera diberikan Tuhan
Refrein :

Jemaat berdiri
Doa Syukur

PELAYANAN PERJAMUAN
Pengantar
Pdt : Saat ini kita bersama-sama merayakan perjamuan kudus, karena 

Tuhan Yesus Kristus sendirilah yang menentapkannya dan 
mengundang kita untuk melakukannya. Perjamuan kudus ini 
diperuntukkan bagi saudara-saudara yang telah dibaptis dan 
mengaku percaya, serta tidak berada di bawah penggembalaan 
khusus. Kami juga dengan penuh sukacita menyambut saudara-
saudara yang berasal dari gereja lain yang bersedia dan siap untuk 
merayakan perjamuan kudus dengan kami di sini saat ini. 
Selayaknyalah kita memeriksa diri kita masing-masing di hadapan 
Tuhan. Apakah kita hidup dalam damai dengan Allah? Apakah kita 
hidup dalam damai dengan sesama kita: dengan isteri atau suami, 
dengan orangtua atau anak, dengan saudara-saudara, dengan teman 
dan tetangga, dan dengan siapapun yang kita jumpai dalam 
kehidupan kita?
Di dalam ketidak-sempurnaan kita, kita percaya Allah menyucikan kita 
dari segala dosa kita, membaharui hidup kita, memampukan kita 
untuk mempersaksikan kasih Kristus melalui hidup kita, dan 
melayakkan kita untuk merayakan perjamuan kudus saat ini.

Pengarahan Hati
Pdt : Marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan
Jemaat : Kami mengarahkan hati kepada Tuhan
Pdt : Marilah kita bersyukur kepada Tuhan, Allah kita
Jemaat : Sungguh layak bersyukur kepada-Nya

Doa Syukur
Pdt : Ya Tuhan Yesus Kristus , Engkau telah mengundang kami dalam 

perjamuan kudus ini, kami bersyukur untuk kasih setia-Mu                   
di sepanjang hidup kami. Tolonglah kami supaya perjamuan Kudus ini 
selalu mengingatkan kami betapa dalamnya kami telah jatuh dalam 
dosa tetapi jauh lebih dalam adalah kasih-Mu yang mengangkat kami. 
Amin
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Prefasi Dan Sanctus Benedictus
Pdt : Ya Allah yang kuuds, kami bersyukur kepada-Mu,

Sebab Engkau Pencipta alam semesta
Yang memeliharanya dengan penuh kasih sayang
Kami besyukur karena anak-Mu Yesus Kristus
Yang menjadi Jalan, Kebenaran, dan Hidup bagi kami
Kami bersyukur karena Roh Kudus yang Engkau kirimkan
Menghimpunkan kami sebagai bagian yang utuh dalam tubuh-Mu, 
Gereja Kristen Indonesia. Kemulian-Mu kami agungkan,
Dalam paduan suara bersama para malaikat
Yang tak henti-hentinya menyanyi :

LAGU JEMAAT
KJ 310 : 1 KALI “KUDUS, KUDUS, KUDUSLAH
Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Mahakuasa!

Sorga dan bumi penuh kemuliaanMu!
Hosana di tempat yang mahatinggi!

Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan!
Hosana di tempat yang mahatinggi!

Penetapan Perjamuan Kudus
Pdt : Kita bersyukur karena Bapa Yang Mahakudus senantiasa menyertai 

kita, dan Kristus mengundang kita untuk mengambil bagian dalam 
Perjamuan Kudus ini.  Kita yakin bahwa Roh Kudus telah dicurahkan 
atas kita, sehingga dengan iman, kita mengalami kehadiran Kristus 
bersama kita di sini.  Kristus, yang pada malam waktu Ia diserahkan, 
mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucapkan syukur atasNya. Ia 
memecah-mecahkannya dan berkata: “Inilah tubuhKu yang 
diserahkan bagi kamu; perbuatlah ini menjadi peringatan akan Aku!”  
Kristus yang juga mengambil cawan, sesudah makan, lalu berkata: 
“Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahKu. 
Perbuatlah ini, setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan 
akan Aku!”

Jemaat : Kematian Kristus kita wartakan
Kebangkitan Kristus kita rayakan
Kedatangan Kristus kita nantikan

Peringatan Akan Kristus
Pdt : Pada saat ini kita hadir dalam peristiwa karya kasih Allah yang 

menyelamatkan  dunia: kelahiran dan kehidupan Kristus, Anak-Nya, 
di antara manusia, pembaptisan-Nya, perjamuan malam terakhir 
bersama murid-murid-Nya, dan kematian-Nya. Kita memberitakan 
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kebangkitan Kristus dan kenaikan-Nya ke surga dalam kemuliaan, di 
mana Dia berdoa bagi dunia. Kita merindukan kedatangan Kristus 
kembali pada akhir zaman untuk menggenapi segala sesuatu. Maka 
sebagai persekutuan yang dipersatukan dengan dan dalam Kristus, 
kita mengingat pengurbanan Kristus yang menyelamatkan, yang 
dikaruniakan kepada umat manusia di semua tempat.

Jemaat :  Terpujilah Tuhan!
Pdt :   Ketika kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, Roh 

Kudus menolong kita sehingga kita dipersatukan dalam Kristus 
menjadi satu tubuh dan satu roh, dan menjadi persembahan yang 
hidup bagi Allah.

Jemaat :  Terpujilah Roh Kudus!
Pdt :  Melalui Kristus, dengan Kristus, dalam Kristus, semua hormat dan 

kemuliaan bagi Allah Bapa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, 
sekarang dan selamanya.

Jemaat : Terpujilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus!

Doa Bapa Kami  
(Dinyanyikan)

Salam Damai
Pdt : Tuhan telah mengampuni dan mempersatukan kita, oleh karena itu 

marilah kita hidup dalam damai dan pengampunan. Damai Tuhan 
besertamu!

Jemaat : Dan besertamu juga!
(seluruh umat saling bersalaman dan mengucapkan:

“Damai Tuhan besertamu”)

Pemecahan Roti dan Penuangan Air Anggur
Pdt :  (memecah-mecahkan roti)

Roti yang dipecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus.
(menuangkan air anggur)  
Cawan minuman syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus.
(Roti dan anggur diedarkan)
Ambillah! 
Makanlah, ingat dan percayalah, bahwa tubuh Tuhan kita, Yesus 
Kristus telah diserahkan bagi keselamatan dunia!
Minumlah, ingat dan percayalah, bahwa darah Tuhan kita Yesus 
Kristus telah dicurahkan bagi keselamatan dunia!

Ungkapan Syukur
Pdt : Membaca  Mazmur 118: 28—29
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L I T U R G I   P E N G U T U S A N 
Jemaat berdiri

Nyanyian Jemaat Himne GKI (NKB 230)
Berderaplah satu, pertegap langkahmu 
Junjunglah panggilan-Nya, perjuangkan kasih-Nya!
Bergandengan erat, rintanganmu berat,
‘tuk masyhurkan berita perdamaian kekal 

Kristus adalah Kepala G’reja-Nya 
Roh-Nya pun tetap membimbing umat-Nya 
Berbarislah utuh, bersatulah teguh,
Hai seluruh Gereja Kristen Indonesia ! 

Majulah serentak dengan langkah tegap 
Dan berdoa, berkarya dalam hidup semesta !
Dengan iman teguh, kerahkan dayamu,
Kebenaran wujudkan demi sesamamu ! 

Kristus adalah Kepala G’reja-Nya 
Roh-Nya pun tetap membimbing umat-Nya 
Berbarislah utuh, bersatulah teguh,
Hai seluruh Gereja Kristen Indonesia ! 

Pengutusan
Pdt : Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. 
Jemaat : Kami mengarahkan hati kepada Tuhan..
Pdt : Jadilah saksi Kristus.
Jemaat : Syukur kepada Allah.
Pdt : Terpujilah Tuhan. 
Jemaat : Kini dan selamanya. 

Berkat
Pdt : Anugerah Tuhan Yesus Kristus, Kasih Allah Bapa, dalam persekutuan 

dengan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian, sekarang sampai 
selama-lamanya.

Jemaat : [menyanyikan] Haleluya  5X, Amin 3X.
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IBADAH MALAM
17 September 2014

NYANYIAN JEMAAT
PKJ 307 Tuhanlah Kekuatanku (Dinyanyikan Beberapa kali)

Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku
Dialah keslamatanku. Jikalau Dia dipihakku

Terhadap siapakah kugentar

DOA PEMBUKA

BACAAN ALKITAB
LEBAH MADU

2 Korintus 9 : 6-15

PERMENUNGAN
Saudara yang terkasih didalam Tuhan, pernahkah memperhatikan lebah madu 
yang ada di peternakan lebah? Tahukah dalam satu rumah lebah madu terdapat 
beberapa tipe lebah yang menjalankan masing-masing tugas dan fungsinya,                       
ada Ratu lebah, Pejantan lebah dan Pekerja lebah. Mereka tipe jenis serangga  
yang giat atau bertekun dan tidak kenal lelah dalam melakukan aktifitasnya untuk 
menghasilkan madu. Kemudian apa hubungannya dengan renungan kita pada 
pada malam hari ini? Pada malam hari ini kita belajar meneladani life style                                  
si Lebah Madu dan Madu yang dihasilkan, banyak hal positif yang dapat di ambil 
dalam kehidupan si Lebah, mulai dari karakter Lebah Madu yang selalu setia                                   
dan taat pada perintah Ratu Lebah, giat dan tidak kenal lelah dalam melakukan 
pekerjaannya, saling membantu atau bekerjasama dalam menjalankan tugasnya 
untuk menghasilkan madu yang baik. Begitupun halnya manfaat madu yang yang 
dihasilkan oleh Lebah yang mempunyai banyak khasiat seperti baik untuk 
pemulihan stamina tapi juga dapat mengobati segala penyakit mulai dari yang 
ringan dan berat, hal ini madu seperti buah hasil dari apa yang kita kerjakan 
didalam kita melakukan sesuatu utnuk membantu orang-orang yang 
membutuhkan yang nantinya akan memberikan dampak yang positif atau 
mungkin bahkan menimbulkan perubahan yang begitu luar biasa baik,                                                      
seperti yang terdapat dalam 2 Korintus 9 : 6-15. Pada 2 Korintus 9 : 13                                                                 
“Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka 
memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan injil Kristus 
dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan 
mereka dan dengan semua orang” mengingatkan kita kembali bagaimana cara 
kita mempunyai karakter atau sikap hidup yang baik dimata Tuhan dan apa yang 
dapat kita lakukan atau berikan untuk sesama.
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REFLEKSI
1. Apakah kita sebagai Umat Allah sudah seperti Si Lebah Madu yang Selalu 

setia dan taat atau mengandalkan Tuhan dalam pelayanan kita?
2. Apakah kita sebagai Umat Allah dalam melakukan pekerjaan Allah sudah 

seperti Sang Lebah yang tidak mudah putus asa dan tidak kenal lelah 
melayani Tuhan dan saling membantu atau mau berelasi dengan orang 
disekitar?

3. Apakah selama ini kita mampu bekerjasama sesuai dengan talenta                                          
atau bagiannya untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat                                        
atau berdampak positif yang nantinya akan membawa perubahan besar 
yang baik didalam kehidupan bergereja dan sekitar?

SAAT HENING

RESPON (BERDOA)

NYANYIAN JEMAAT :

PKJ 299 BERSYUKUR PUJI TUHAN (Dinyanyikan Beberapa kali)
Bersyukur puji Tuhan

Ia Sungguh baik
Bersyukur puji Tuhan

Haleluaya
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IBADAH PAGI
18 September 2014

NYANYIAN UMAT :
PKJ 19 : 1,3 “MARI SEMBAH”

Mari sembah Allah yang akbar. Agungkanlah!
KaryaNya besar. Allah berkuasa di atas isi dunia.

Patutlah semua memuji namaNya.
Mari sembah Allah yang akbar.

Mari sembah Roh Maha kudus. Agungkanlah!
HikmatNya besar. Roh Kudus menuntun setiap langkah kami,

agar hidup kami semakin berseri.
Mari sembah Roh Maha kudus.

DOA 
BACAAN ALKITAB : 

Keluaran 20 : 1-17

RENUNGAN :
DIALAH SEGALA-GALANYA

Apa benda yang paling penting dalam hidup kita, yang jika kita tidak 
membawanya, kita merasa panik dan tidak berdaya? Suatu pagi disebuah kantor, 
seorang karyawan kelihatan sangat tegang. Saat ditanya, ia pun bercerita bahwa 
ada barang yang ketinggalan. Bukan dompet, bukan pula berkas-berkas 
pekerjaan, tetapi Handphone. Semua catatan pengingat tertulis dalam 
Handphone itu, saya tidak bisa kerja jika benda itu tidak terbawa ke kantor,                          
kata karyawan itu. Ya, handphone bagi kebanyakan orang sudah menjadi barang 
yang tidak lagi dapat dipisahkan dari kehidupan. Tapi benarkah handphone adalah 
segalanya bagi kehidupan kita?
Perikop Keluaran 20 : 1 – 17 mengingatkan kita kembali bahwa inilah 
sesungguhnya yang penting dalam hidup, yang harus selalu diingat oleh setiap 
orang beriman. Tanpa kita sadari sebagian besar manusia menjadi sangat 
tergantung dengan segala sesuatu yang ada disekitarnya seperti kekayaan, 
teknologi, kehormatan, pengakuan dan masih banyak lagi yang lainnya. Semua itu 
sejatinya bersifat keinginan daging manusia atau duniawi. Kesemuanya ini fana, 
tak abadi. Dalam gaya hidup yang seperti ini, penulis kitab Keluaran mengingatkan 
kita akan perintah Tuhan kepada umat Israel dalam Keluaran 20 : 3. Perintah 
tersebut menegaskan kembali kepada kita : “Jangan ada padamu Allah lain                                  
di hadapan-Ku” adalah perintah Allah agar kita berpusat kepada Allah (teosentris) 
bukan pada diri sendiri (egosentris) maupun berpusat pada yang lainnya. 
Apa tandanya jika kita melakukan perintah yang pertama ini?
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Darren McCormick, dalam artikel “Life’s most Important Choice”, menggunakan 
akronim “FIRST” (yang utama) sebagai alat uji apakah tidak ada Allah lain di hidup 
kita.
F : Focus (Fokus).

Apakah Allah mendapat tempt yang utama dan menjadi focus kehidupan 
kita setiap harinya?

I : Income (Penghasilan). 
Bagaimana cara kita memperoleh dan mengelola keuangan menunjukkan 
kualitas iman kita?

R : Relationship (Relasi). 
Bagaimana kita memperlakukan orang lain, apakah dengan kasih dan 
pengampunan sehingga orang lain melihat kasih Allah dalam diri kita?

S : Security (Rasa Aman).
Apakah kita menjadikan Allah sumber kekuatan dan penghiburan dalam 
menjalani kehidupan ataukah kuasa lain yang ada disekitar kita?

T : Time (Waktu). 
Apakah kita sudah menyediakan waktu dengan baik untuk membangun 
hubungan yang akrab dengan Allah?

Pertanyaannya bagi kita sekarang : 
“Apakah kita sudah menempatkan Tuhan sebagai yang Utama dalam kehidupan 
kita, termasuk dalam persidangan ini?”

SAAT TEDUH

DOA PENUTUP :

NYANYIAN UMAT
PKJ 153 : 1-3 “PAKAILAH SELURUH HIDUPMU”
Pakailah seluruh hidupmu dalam ladang dunia.
Tiap harta dan talentamu pergunakan bagiNya.

Refrein:
Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta;
Dia tahu yang kaubutuhkan kini dan selamanya.

Sungguh banyak waktu terbuang untuk hal yang tak perlu.
Tuhan banyak beri peluang menyalurkan karsamu.

Refrein :

Ingatlah akan Penciptamu pada masa mudamu.
Sebelum tiba hari tua, persembahkan karyamu.

Refrein :
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Liturgi Penutupan Persidangan Majelis Sinode Wilayah LXIV
GKI Sinode Wilayah Jawa Timur

18 September 2014

”Bersambung	Rasa, Memadu	Langkah,
Membangun	Gki	Sinode	Wilayah	Jatim	yang	Misioner”

JEMAAT BERHIMPUN
Panggilan
Pdt : Persidangan Majelis Sinode Wilayah LXIV kita akhiri dengan penuh 

syukur. Sebab kasihNya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan 
untuk selama-lamanya. Haleluya!!

Jemaat : Syukur kepada Allah. Bahwasanya untuk selama-lamanya                               
kasih setiaNya.

          jemaat berdiri

Nyanyian Jemaat
PKJ 209  Kasih SetiaMu
Syair : The Loving Kindness,berdasarkan Mazmur 63:4-5,terj. Yamuger 1998
Lagu : Hugh Mitchell

Kasih setiaMu sungguh lebih baik
Lebih berharga dari hidupku
Maka bibirku megahkan Dikau
Kasih setiaMu sungguh lebih baik

Seumur hidup kupuji Engkau
Kunaikkan doa dalam namaMu
Kasih setiaMu lebih berharga
Dan lebih baik dari hidupku

Votum
Pdt : Kebaktian Penutupan Persidangan ke-64 Majelis Sinode Wilayah 

Gereja Kristen Indonesia Sinode Wilayah Jawa Timur                                                     
dapat berlangsung karena pertolongan kita adalah pertolongan 
yang bersumber dari Allah Sang Khalik langit dan bumi beserta 
segala isinya,yang senantiasa menaruh kasih setiaNya atas kita 
sekarang dan untuk selama-lamanya.

Jemaat : (menyanyikan NKB 229b) Amin,amin,amin.
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Salam
Pdt : (menyanyikan) SALAM KAWANKU

Salam kawanku,salam kawanku
Jemaat : Salam,salam
Pdt : Damai Kristus besertamu
Jemaat : Salam,salam

                     Jemaat duduk

Kata Pembuka
Pdt : Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu Roh. Dan ada rupa-rupa 

pelayanan,tetapi satu Tuhan.
Jemaat : Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib,tetapi Allah adalah satu 

yang mengerjakan semuanya dalam semua orang.
Pdt : Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing                                         

adalah anggotanya.

Nyanyian Jemaat
NKB 212 : 1,3  Sungguh Inginkah Engkau Lakukan
Syair : Brighten the Corner Where You Are; Ina Duley Ogdon,terj. B. Maruta 1979/Tim 

Nyanyian GKI 1989
Lagu : Charles H.Gabriel (1856-1932)

Sungguh inginkah engkau lakukan hal besar?
Jangan tunggu tiba saatnya
Kini tugasmu kerjakan dengan baik dan benar
Jadilah suluh dunia!

Refrein
Jadilah suluh dunia!Jadilah suluh dunia!
Mungkin ada yang terhibur kar’na sinarNya
Jadilah suluh dunia!

Tiap talentamu pasti ada artinya
Bila mencerminkan kasihNya
Barang yang kecil pun sungguh ada gunanya
Jadilah suluh dunia!

Refrein

Pengakuan Dosa
Pdt : Marilah dengan rendah hati,kita memeriksa diri kita di hadapan 

Tuhan..mengakui segala dosa dan kesalahan kita.
(saat hening diiringi instrumentalia PKJ 43)
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Pdt : Di hadapanMu ya Tuhan, kami mengakui, sebagai tubuh Kristus                                                       
tak jarang kami berlomba untuk menonjolkan diri, kami melupakan 
anggota tubuh kami yang mengalami kelemahan sehingga keutuhan 
tubuh Kristus tidak terjadi seperti yang Kau kehendaki. Tuhan,
ampunilah kami.

Jemaat : (PKJ 43:1)
Tuhan,kami berlumuran dosa. Tuhan sudilah ampuni kami.

Pdt : Berbagai macam talenta yang Kau beri terkadang membuat kami 
tidak mampu menyatukan langkah kami mengerjakan 
tugasMu,kami hanya memikirkan kepentingan kami sendiri.                                         
Ya Allah,ampunilah kami.

Jemaat : (PKJ 43:1)
Tuhan, kami berlumuran dosa. Tuhan sudilah ampuni kami.

Pdt : Baharuilah kami dengan RohMu, ya Tuhan,bimbinglah kami                                           
ya Roh Kudus, mampukan kami menjadi tubuh Kristus                                 
yang menghadirkan damai sejahtera dan menggenapi rencanaMu. 
Amin.

        Jemaat berdiri

Berita Anugerah
Pdt : Tetapi kamulah bangsa yang terpilih,imamat yang rajani, bangsa 

yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu 
memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah 
memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangNya yang  
ajaib : kamu, yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang 
telah menjadi umatNya, yang dahulu tidak dikasihani tetapi yang 
sekarang telah beroleh belas kasihan. (1 Petrus 2:9). 
Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.

J : Syukur kepada Allah.            
saling berjabat tangan

Nyanyian Jemaat
NKB 126 : 1,2  Tuhan Memanggilmu
Syair : Our best;S.C. Kirk,terj. F.Suleeman 1989
Lagu : Grant Colfax Tullar (1869-1950)

Tuhan memanggilmu,hai dengarlah
“Apa pun yang terbaik,ya b’rikanlah!”
Dan jangan kau kejar hormat semu
Muliakan saja Yesus,Tuhanmu
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Refrein
Tiap karya diberkatiNya
Namun yang terbaik dimintaNya
Walaupun tak besar talentamu
B’ri yang terbaik kepada Tuhanmu

Sanjungan dunia jauhkanlah
Dan jangan kau dengar godaannya
Layani Tuhanmu dalam jerih
Dalam hidupmu yang t’lah kauberi

Refrein
          Jemaat duduk

PELAYANAN FIRMAN
Doa Pelayanan Firman
Pembacaan Alkitab
Khotbah
Saat Hening
Doa Syafaat

PENGUTUSAN

Nyanyian Jemaat
PKJ 102 : 1-3  Amanat Yesus Menuntun Kita
Syair dan lagu : A.K.Saragih

Amanat Yesus menuntun kita umatNya
Wujudkan Gereja yang kudus dan am
Dan karya Kristus menjadi contoh utama
Cinta kasihNya teladan yang kekal

Marilah kita bersatu,bergandeng tangan
Dipandu Kristus,Gembala yang benar
Menata kasih untuk benih persatuan
Saat dunia dalam pergumulan

Ayunkan langkah yang pasti,perteguh iman
Amanat Tuhan lakukanlah terus
Satu tujuan dan langkah demi harapan
Dunia sejahtra yang damai dan tentram



Persidangan LXIV Majelis Sinode Wilayah GKI Sinode Wilayah Jawa Timur

Halaman 39 dari 88

Pengutusan
Pdt : Arahkanlah hatimu kepada Tuhan
Jemaat : Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan
Pdt : Jadilah saksi Kristus
Jemaat : Syukur kepada Allah
Pdt : Terpujilah Tuhan
Jemaat : Kini dan selamanya

Berkat
Pdt : Tuhan memberkati kita dan melindungi kita, Tuhan menyinari kita 

dengan wajahNya dan memberi kita kasih karunia,                                                  
Tuhan menghadapkan wajahNya kepada kita dan memberi kita 
damai sejahtera.

Jemaat : (menyanyi) Haleluya,haleluya,haleluya,haleluya,haleluya!
Amin,amin,amin!
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LAMPIRAN	2

ACARA	DAN	JADWAL	HARIAN
PERSIDANGAN	LXIVMAJELIS	SINODE	WILAYAH

GEREJA	KRISTEN	INDONESIA
SINODE	WILAYAH		JAWA	TIMUR

”Bersambung	Rasa,	Memadu	Langkah,
Membangun	GKI	Sinode	Wilayah	Jawa	Timur	yang	Misioner”

Rabu,		17	September	2014
08.00	- 09.30 REGISTRASI	PESERTA
09.30	- 10.00 KUDAPAN
10.30	- 12.30 PARIPURNA	TERBUKA	I	

Kebaktian	Pembukaan
Sambutan-sambutan
a. BPMK	GKI	Klasis	Bojonegoro
b. BPMS	GKI
c. BPMSW	GKI	SinWil	Jatim,
					-		pembukaan	persidangan	

12.30	- 13.30 MAKAN		SIANG
13.30	– 15.30 PARIPURNA	TERBUKA	II

Apel	Nominal
Pengesahan	Acara	Sidang
Pengesahan	Tata	Tertib	Persidangan
Pengesahan	peserta	Sidang
Pengesahan	Notulis	Persidangan
Pengesahan	Pandu	Persidangan
Surat-surat	Masuk
Pengesahan	Panitia	Nominasi
Laporan	BPMSW	GKI	SW	Jatim
Laporan	BPMHSW

15.30– 16.00 ISTIRAHAT	/	KUDAPAN	
16.00	– 17.00 PERLAWATAN	SINODE	WILAYAH
17.00	– 18.30 PARIPURNA	TERBUKA	III	

Pengesahan	 kompilasi	 hasil	 keputusan	 PMK																															
tentang	Materi	PMSW
Pengesahan	 kompilasi	 hasil	 keputusan	 PMK																																	
tentang	Laporan	BPMS

18.30	- 19.30 MAKAN	MALAM
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19.30	– 21.30 PARIPURNA	TERBUKA	IV
Pengesahan	 kompilasi	 hasil	 keputusan	 PMK	 tentang	
perkembangan	Bapos	Yasmin	
Pengesahan	kompilasi	hasil	keputusan	PMK	tentang	Visi	
dan	Misi	GKI

21.30	- 22.00 I	B	A	D	A	H				M	A	L	A	M

Kamis,	18	September	2014
07.00	- 08.00 M	A	K	A	N				P	A	G	I
08.00	- 08.30 I	B	A	D	A	H				P	A	G	I		
08.30	– 10.30 C	E	R	A	M	A	H
10.30	- 11.00 K U	D	A	P	A	N
11.00 – 12.30 PARIPURNA	TERBUKA	V

Pengesahan	 kompilasi	 hasil	 keputusan	 PMK	 tentang	
Konfesi

12.30	- 13.30 MAKAN	SIANG
13.30	– 14.30 PARIPURNA	TERTUTUP

Laporan	Panitia	Nominasi
Personalia

14.30	- 15.30 PARIPURNA	TERBUKA	VI
Yayasan	Dana	Pensiun
Penetapatan	 Persidangan	 LXV	 Majelis	 Sinode	 Wilayah	
GKI	SW	Jatim
Warnasari
Pengesahan	Akta

15.30	- 16.30 IBADAH	PENUTUPAN	
16.00	- P	U	L	A	N	G
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AGENDA	PERSIDANGAN	LXIVMAJELIS	SINODE	WILAYAH
GEREJA	KRISTEN	INDONESIA

SINODE	WILAYAH		JAWA	TIMUR
---------------------------------------------------------------------------------------------------

”Bersambung	Rasa,	Memadu	Langkah,
Membangun	GKI	Sinode	Wilayah	Jawa	Timur	yang	Misioner”

Selasa,	16	September	2014

PARIPURNA	TERBUKA	I
1. Kebaktian	Pembukaan
2. Sambutan-sambutan

BPMK	GKI	Klasis	Bojonegoro
BPMS	GKI
BPMSW	GKI	SinWil	Jatim,

3. Pembukaan	Persidangan	

PARIPURNA	TERBUKA	II
1. Apel	Nominal
2. Pengesahan	Acara	Sidang
3. Pengesahan	Tata	Tertib	Persidangan
4. Pengesahan	peserta	Sidang
5. Pengesahan	Notulis	Persidangan
6. Pengesahan	Pandu	Persidangan
7. Surat-surat	Masuk
8. Pengesahan	Panitia	Nominasi
9. Laporan	BPMSW	GKI	SW	Jatim
10. Laporan	BPMHSW

PARIPURNA	TERBUKA	III
1. Pengesahan	kompilasi	hasil	keputusan	PMK	tentang	Materi	PMSW
2. Pengesahan	kompilasi	hasil	keputusan	PMK	tentang	Laporan	BPMS

PARIPURNA	TERBUKA	IV
1. Pengesahan	 kompilasi	 hasil	 keputusan	 PMK	 tentang	 perkembangan	

Bapos	Yasmin	
2. Pengesahan	kompilasi	hasil	keputusan	PMK	tentang	Visi	dan	Misi	GKI
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Rabu,	17	September	2014

C	E	R	A	M	A	H

PARIPURNA	TERBUKA	V
Pengesahan	kompilasi	hasil	keputusan	PMK	tentang	Konfesi

PARIPURNA	TERTUTUP
1. Laporan	Panitia	Nominasi
2. Personalia

PARIPURNA	TERBUKA	VI
1. Yayasan	Dana	Pensiun
2. Penetapatan	Persidangan	LXV	Majelis	Sinode	Wilayah	GKI	SW	Jatim
3. Warnasari
4. Pengesahan	Akta

IBADAH PENUTUPAN
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LAMPIRAN	3

TATA	TERTIB
PERSIDANGAN	LXIVMAJELIS	SINODE	WILAYAH

GEREJA	KRISTEN	INDONESIA
SINODE	WILAYAH		JAWA	TIMUR

I. PENDAHULUAN

Persidangan	Majelis	Sinode	Wilayah	(PMSW)	adalah	persidangan	Majelis	
Sinode	Wilayah	yang	dihadiri	utusan	 	yang	ditunjuk	oleh	Majelis	Klasis-
Majelis	 Klasis	 di	 lingkup	 GKI	 Sinode	 Wilayah	 Jatim	 yang	 terdiri	 dari:	
Pendeta	dan	Penatua

Mengingat	 dan	 mempertimbangkan	 bahwa	 PMSW	 merupakan	 sarana	
pengambilan	keputusan	di	lingkup	GKI	Sinode	Wilayah	(Tata	Laksana	GKI	
pasal	186		),	maka	kita	perlu	merapikan	diri	dalam	tata	cara	pelaksanaan	
Persidangan	Majelis	Sinode	Wilayah.

Untuk	mencapai	 maksud	 tersebut,	 maka	 diadakan	 dan	 diberlakukanlah	
Tata	 Tertib	 Persidangan.	 Tata	 Tertib	 ini	 mempunyai sifat	 ganda	 yang	
positif,	pada	satu	pihak	berfungsi	mencegah	kemungkinan-kemungkinan	
akan	gangguan	yang	timbul	dalam	persidangan	dan	dapat	memperlambat	
jalannya	 persidangan,	 sedangkan	 pada	 pihak	 lainnya	 berfungsi	 untuk	
melancarkan,	 menertibkan	 serta	 mengarahkan	 pembicaraan-
pembicaraan	 dalam	 Persidangan	 untuk	 mencapai	 hasil	 yang	 maksimal,	
yang	sebaik	mungkin.

II. SIFAT	DAN	BENTUK	PERSIDANGAN

II.1. Persidangan	 Majelis	 Sinode	 Wilayah	 dapat	 bersifat	 terbuka	 dan	
tertutup.

II.2. Persidangan	Majelis	Sinode	Wilayah		sah	apabila	dihadiri	lebih	dari	
¾	Majelis	Klasis-Majelis	Klasis.	Apabila	 jumlah	yang	 hadir	kurang	
dari	jumlah	itu,	Persidangan	ditunda	selama	12	jam;	dan	bila	belum	
juga	 mencapai	 jumlah	 itu,	 Persidangan	 dinyatakan	 sah	 tanpa	
memperhatikan	kuorum	tersebut.	

II.3. Persidangan	Majelis	Sinode	Wilayah	dapat	terdiri	dari	Persidangan	
Paripurna	 dan	 Persidangan	 Seksi/	 Kelompok.	 Jumlah	 seksi/	
kelompok	 dapat	 ditentukan	 sesuai	 dengan	 kebutuhan.	Mengingat	
Persidangan	 Seksi/	 Kelompok	 bukan	 merupakan	 forum	 yang	
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lengkap,	maka	Persidangan	seksi/	 kelompok	 tidak	 diperkenankan	
mengadakan	 pemungutan	 suara.	 Hasil	 pembahasan	 persidangan	
seksi/	 kelompok	 dilaporkan	 untuk	 mendapat	 pengesahan																																										
di	 persidangan	 paripurna.	 Ketetapan	 yang	 tidak	 mencapai	
kesepakatan	 agar	 dilaporkan	 dalam	 bentuk	 alternatif	 yang	 sudah	
digumulkan	oleh	seksi/	kelompok.

II.4. Persidangan	Paripurna	dan	Persidangan	Seksi/	Kelompok	dipimpin	
oleh	 Ketua	 seksi	 dan	 sekretaris	 seksi	 ,	 keduanya	 dipilih	 dalam	
Persidangan	Paripurna.

II.5. Persidangan	 dapat	membentuk	 Panitia	 Kecil	 untuk	melaksanakan	
tugas	 khusus	 selama	 Persidangan	 dalam	 rangka	 membantu	
melancarkan	jalannya	Persidangan.

II.6. Persidangan	 dapat	 pula	 mengangkat	 Panitia	 Konsultasi	 yang	
tugasnya	 khusus	 memberikan	 saran-saran	 kepada	 Badan	 Pekerja	
Majelis	 Sinode	 Wilayah	 bila	 dijumpai	 kesulitan-kesulitan	 dan	
memimpin	Persidangan.

III. PESERTA	DAN	PENINJAU	PERSIDANGAN

Yang	berhak	hadir	dalam	Persidangan	Majelis	Sinode	Wilayah:

III.1.		Peserta	
III.1.1 Seluruh	 anggota	 Majelis	 Klasis	 dalam	 Sinode	 Wilayah.	 Dalam	

kenyataan	 setiap	 Majelis	 Klasis	 mengutus	 10	 (sepuluh)	 orang	
utusannya.
Perutusan	membawa	Surat	Kredensi,	dengan	memakai	formulir	
yang	ditetapkan	Majelis	Sinode

III.1.2. BPMSW	sebagai	Pimpinan	Persidangan	
III.1.3. Pelawat	Sinode	Wilayah	dari	BPMS
III.1.4. Badan	Pemeriksa	Harta	Milik	Sinode	Wilayah
III.1.5. Badan	Pelayanan	Sinode	Wilayah
III.1.6. Undangan

III.2.		Peninjau
Peninjau	 yaitu	 anggota	 baptisan	 atau	 anggota	 sidi	 dalam	 Jemaat-
jemaat	yang	bersangkutan,	yang	mendaftarkan	diri	melalui	Majelis	
Jemaat-Majelis	Jemaat	dalam	Sinode	Wilayah	Jawa	Timur.
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IV. HAK	BICARA

IV.1. Dimiliki	oleh:
IV.1.1. Pimpinan	Persidangan
IV.1.2 Para	Utusan	Majelis	Klasis
IV.1.3 BPHM	Sinode	Wilayah
IV.1.4. Para	Pelawat	Sinode	Wilayah
IV.1.5. Badan	Pelayanan	Sinode	Wilayah
IV.1.6. Undangan

IV.2. Penggunaannya:
IV.2.1. Seorang	boleh	bicara	atas	inisiatif	sendiri	atau	diminta	oleh	

Pemimpin	Persidangan
IV.2.2. Seorang	 baru	 boleh	 berbicara	 setelah mendapat	

persetujuan/	perkenan	dari	Pimpinan	Persidangan.
IV.3. Pelaksanaannya:

IV.3.1 Pimpinan	 Persidangan	 wajib	 menjaga	 ketertiban	
pembicaraan	 dan	 pemerataan	 kesempatan	 berbicara	 bagi	
peserta	Persidangan.

IV.3.2. Setiap	 pembicara	 sedapat	 mungkin	 berbicara	 dengan	
singkat	dan	jelas.

V. HAK	SUARA

Hak	suara	dimiliki	oleh	:	
V.1. Setiap	anggota	BPMSW	
V.2. Setiap	Utusan	Majelis	Klasis,	masing-masing	memiliki	satu	suara
V.3.	 Setiap	Pelawat,	masing-masing	satu	suara.
V.4. Bila	 terjadi	 pemungutan	 suara,	 maka	 ketentuan	 untuk	 sahnya	

adalah	 diambil	 menurut	 suara	 terbanyak	 mutlak	 (setengah	 dari	
jumlah	 suara	 ditambah	 satu).	 Bila	 terjadi	 pemungutan	 suara	
berimbang	dalam	dua	kali	pemungutan	suara,	maka	kepada	Badan	
Pekerja	Majelis	Sinode	Wilayah	diberi	hak	untuk	memutuskan.

V.4. Pemungutan	suara	mengenai	suatu	perkara,	dilakukan	secara	lisan	
maupun	tertulis.

VI. PERSIDANGAN	PARIPURNA	TERBUKA,	SEKSI/	KELOMPOK

VI.1. Dapat	dihadiri	oleh	peserta	dan	peninjau.
VI.2. Persidangan	 ini	 dipimpin	 oleh	 Ketua	 atau	 Wakil	 Ketua,																																																			

atau	anggota	BPMSW	dengan	persetujuan	persidangan.
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VII.		PERSIDANGAN	PARIPURNA	TERTUTUP

Hanya	dapat	dihadiri	oleh:		
VII.1.		Peserta
VII.2.		Peninjau	yang	berjabatan	gerejawi
VII.3. Seseorang	 yang	 dianggap	 perlu	 dan	 berkaitan	 dengan	 hal	 yang	

dibahas.	

VIII.		PENGESAHAN	AKTA	PERSIDANGAN

Dalam	 setiap	Persidangan,	 diatur	sedemikian	rupa	sehingga	 sedapatnya	
setiap	 Akta	 Persidangan	 yang	 sudah	 terjadi	 dalam	 Persidangan	 yang	
disahkan	oleh	Majelis	Sinode	Wilayah.

IX. PERKENAN	MENINGGALKAN	PERSIDANGAN	

Seorang	 dapat	 meninggalkan	 persidangan	 melalui	 perkenan	 dari	
Pimpinan	Persidangan.

X. PERUBAHAN	TATA	TERTIB	PERSIDANGAN

X.1. Tata	Tertib	Persidangan	ini	dapat	dikurangi,	ditambah	atau	diubah	
bila	dirasa	perlu.

X.2. Usul	 perubahan	 Tata	 Tertib	 dapat	 dilakukan	 seorang	 peserta	
persidangan	dengan	mendapat	dukungan	sedikitnya		5	(lima)	orang	
utusan.

X.3. Perubahan	 Tata	 Tertib	 Persidangan	 hanya	 dapat	 dilakukan	 bila	
disetujui	oleh		½	dari	jumlah	suara	ditambah	satu.

(catatan: Tata Tertib ini dipergunakan dalam Persidangan LXII MSW GKI SW Jatim 
Tahun 2012, dengan beberapa penyempurnaan)



Persidangan LXIV Majelis Sinode Wilayah GKI Sinode Wilayah Jawa Timur

Halaman 48 dari 88

LAMPIRAN	4

BAHAN	CERAMAH
GEREJA	BAGI	SEGALA	USIA
OLEH:	PDT.	ROBERT	SETIO
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BAHAN	CERAMAH	
MISI	GKI,	MISI	AHOK

OLEH:	PDT.	ROBERT	SETIO

Pendahuluan
Pada tahun 2006, dalam edisi khususnya Majalah Tempo menobatkan Basuki 
Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai salah seorang dari 10 tokoh yang mengubah 
Indonesia. Kini, 8 tahun kemudian, penobatan itu semakin menemukan alasan 
pembenarannya. Tidak terlalu sulit untuk memberikan bukti-bukti bahwa Ahok 
memang telah membawa banyak perubahan di Belitung Timur ketika dia menjadi 
Bupati dan di Jakarta ketika dia menjadi Wagub dan Plt. Gubernur. Tidak kurang 
pentingnya juga sumbangan-sumbangan positif yang telah diberikannya selama 
menjadi anggota DPR-RI. Keberaniannya untuk memperjuangkan dan 
mempertahankan kebenaran juga telah menjadi inspirasi banyak orang di 
Indonesia. 

Di negeri yang masih saja orang-orangnya membeda-bedakan mayoritas dan 
minoritas ini – meskipun hukumnya tidak mengenal pembedaan seperti itu –
Ahok adalah contoh yang jelas tentang bagaimana minoritas tidak harus minder. 
Meskipun dia Tionghoa (atau Cina) dan Kristen, namun dia tidak merasakan apa 
yang dirasakan oleh orang Tionghoa Kristen Indonesia kebanyakan, yaitu, takut! 
Mungkin tidak semua orang Tionghoa Kristen di Indonesia demikian, namun 
setidaknya saya sendiri masih sering merasakan ketakutan itu. Trauma masa lalu 
dimana langsung maupun tidak saya berada di tengah-tengah amuk massa yang 
menjadikan harta benda dan orang-orang Tionghoa sebagai sasaran, tidak begitu 
saja mudah saya lupakan. Bagaimanapun, ada sisi-sisi lain yang cerah dari hidup 
saya di negeri ini yang membuat saya harus melakukan sesuatu untuk keluar dari 
trauma-trauma itu. Adanya orang seperti Ahok membuat saya semakin terdorong 
untuk mengatasi kesan-kesan buruk mengenai menjadi orang Indonesia. Bukan 
karena sentimen anti-Cina dan anti-Kristen sudah tidak ada lagi di negeri ini, 
namun karena sentimen serupa itu harus dihadapi dengan tindakan-tindakan 
nyata yang dapat memperlihatkan bahwa sentimen-sentimen itu keliru.

Sekarang, ketika saya berbicara dengan orang-orang GKI yang adalah komunitas 
dimana saya lahir dan dibesarkan, saya ingin mengangkat Ahok sebagai sebuah 
fenomena yang layak untuk membuat kita mempertimbangkan kembali sikap-
sikap kita selama ini. Ada keserupaan antara Ahok dan jemaat GKI, setidaknya 
pada periode atau jemaat tertentu. Keserupaan itu adalah Tionghoa, pengusaha, 
Kristen dan kaya (sedikit-sedikit?). Ada yang menamainya “dobel minoritas” 
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karena Tionghoa dan Kristen itu tadi. Dalam relasi sosial, orang-orang GKI 
mengalami banyak hal yang sama dengan yang dialami oleh Ahok dan 
keluarganya. Pandangan umum masyarakat (yang tidak selalu benar) bahwa 
orang Tionghoa mesti kaya (dibandingkan pribumi) demikian juga orang Kristen 
(dibandingkan Muslim) membuat orang Tionghoa Kristen menjadi “benar-benar 
kaya”. Kaya berarti sumber uang (ATM), maka layak untuk dimintai sumbangan 
(oleh masyarakat) dan sogokan (oleh pejabat). Kata-kata ayah Ahok, “orang 
miskin jangan lawan orang kaya dan orang kaya jangan lawan pejabat” menjadi 
adagium yang nampaknya dengan mudah diterima oleh siapa saja. Seperti 
kebanyakan orang GKI, keluarga Ahok juga sering dimintai uang oleh masyarakat 
dan tentu saja pejabat. Ketika suatu kali saat masih menjadi pengusaha Ahok 
marah kepada pejabat yang mau mengatur perusahaannya, ayahnya 
memperingatkan akan akibat buruk yang akan mereka terima. Tetapi ketika ia 
menjadi pejabat, tawaran-tawaran sogokan dari para pengusaha datang bertubi-
tubi. Pun ketika dia menjadi anggota DPR. Praktik yang jamak di negeri ini adalah 
masyarakat dan pejabat meminta uang kepada orang-orang Cina dan Kristen dan 
sebaliknya, yang dimintai uang juga merasa praktik itu wajar-wajar saja. Ada 
teman yang pindah ke luar negeri setelah tragedi Mei 1998 mengatakan bahwa 
jika mau berbinis paling baik itu di Indonesia. Meskipun dia tidak mengatakan 
terang-terangan, namun saya bisa menduga maksudnya yaitu bahwa di sini segala 
sesuatu masih bisa diatur. Di negara dimana dia pindah, “pengaturan-
pengaturan” itu tidak mungkin dilakukan. Jadi sebenarnya praktik korupsi itu tidak 
hanya menguntungkan para pejabat saja, namun menguntung para pengusaha 
juga. Tidak heran jika banyak orang yang bersikap mendua, anti korupsi, tapi 
melakukannya juga. 

Melawan korupsi
Sejauh ini kita mengenal Ahok sebagai orang yang gigih dalam melawan korupsi. 
Sikap itu telah diperlihatkannya ketika dia diminta meneruskan usaha ayahnya 
(sebagai pengusaha) dan ketika ia menjadi pejabat. Bila ia dikenal suka marah, 
maka orang tahu bahwa kemarahannya itu ditujukan kepada para pelaku korupsi. 
Sebaliknya, bila ada orang yang tidak senang dengan kemarahannya, maka 
sebenarnya orang itu adalah koruptor yang dirugikan oleh sikap tegas Ahok. 
Mungkin Ahok memiliki watak pemarah, namun bila pun tidak demikian, siapa 
orang yang bisa menahan diri jika melihat korupsi yang begitu berurat berakar di 
negeri ini. Sudah dimarahi setengah matipun belum tentu bertobat, apalagi jika 
diperlakukan dengan lemah lembut. Sudah cukup banyak pejabat yang ditangkap 
dan dipenjarakan karena korupsi, namun masih saja ada yang belum jera. Dalam 
kondisi semacam ini memang sikap yang keras adalah yang paling tepat.
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Dalam Alkitab, kita mengenal Yohanes Pembaptis yang kata-katanya juga keras, 
bahkan pernah memakai istilah “ular beludak” (Mat 3.7; Luk 3.7). Teguran keras 
Yohanes Pembaptis merupakan cermin dari ketidaksukaannya terhadap 
kemunafikan. Sama seperti yang terjadi di Indonesia sekarang, pada masa itu 
masyarakat Yahudi juga diperhadapkan dengan kemunafikan para pemimpin 
mereka. Di hadapan orang banyak mereka suka menampilkan diri dan bicara yang 
baik-baik, namun sebenarnya mereka adalah pemeras rakyat. Mereka 
memanfaatkan tingginya rasa keagamaan masyarakat untuk menyembunyikan 
ketamakan di balik kesalehan agama. Perbuatan mereka itu bukannya tidak 
diketahui banyak orang, namun karena mereka memiliki kekuasaan maka orang 
tidak berani mengkritik. Sampai suatu saat muncul Yohanes Pembaptis yang 
berani secara lantang mengkritik mereka. Risiko yang dialami Yohanes Pembaptis 
sangat besar yaitu nyawanya sendiri. Ia mati sebagai korban konspirasi para 
penguasa yang tidak senang mendengar kritikan-kritikannya. 

Pernah di hadapan 70 dokter yang sedang melakukan seminar tentang Kartu 
Jakarta Sehat (19/2/2013) Ahok meluapkan kejengkelannya terhadap 
kemunafikan pejabat. Seorang dokter dalam acara itu menyatakan tidak setuju 
terhadap pendapat Ahok bila yang penting hanyalah 3 hal yaitu perut, otak dan 
dompet. Dokter itu mengatakan bahwa akhlak juga penting. Dengan nada tinggi 
Ahok menanggapi pernyataan dokter itu dengan mengatakan bahwa di Indonesia 
orang sering bicara tentang pentingnya akhlak, namun perbuatannya justru 
sebaliknya. Pejabat yang suka sekali bicara tentang akhlak ternyata melakukan 
korupsi besar-besaran. Situasinya mirip dengan yang terjadi di zaman Yohanes 
Pembaptis dulu. Agama hanya ditampilkan di luar saja. Orang seakan-akan rajin 
menjalankan perintah-perintah agama, tetapi di balik itu, mereka adalah orang-
orang yang rakus harta dan kekuasaan. Para pemuka agama sendiri juga terlibat 
dalam kemunafikan tersebut. Mereka juga ikut-ikutan serakah dan haus 
kekuasaan. Maka seperti yang dikatakan Ahok, “negara ini rusak karena 
mencampurkan agama dan politik”. 

Selang waktu antara hardikan Ahok itu dengan Pilpres 2014 kurang lebih setahun. 
Akan tetapi dalam jangka waktu setahun itu tidak ada perubahan apa-apa yang 
terjadi, malah sebaliknya, Pilpres kemarin memperlihatkan lagi ditariknya agama 
ke ranah politik. Menjelang Pilpres usaha-usaha untuk menggiring organisasi-
organisasi agama ke arah pilihan capres tertentu sangat gencar dilakukan. 
Beberapa organisasi malah secara terang-terangan memberikan dukungannya. 
Para politikus ternyata masih memandang agama dapat dimanfaatkan untuk 
menarik dukungan. Ada partai politik yang malah membentuk unit khusus untuk 
menarik dukungan orang-orang Kristen. Pasti juga ada unit yang menangani 
orang-orang Islam mengingat jumlahnya yang sangat besar dan menentukan. 
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Mungkin ada pula yang menangani orang-orang Hindu, Budha dan seterusnya. 
Jadi para pemilih itu dibagi-bagi berdasarkan agamanya dan kemudian didekati 
lewat jalan agama mereka. Yang lebih terang-terangan adalah parpol-parpol yang 
mengidentikkan dirinya dengan agama tertentu. Dilihat dari hasilnya, ternyata 
belum tentu “rayuan agama” itu mengena. Mungkin lebih banyak orang yang 
menentukan pilihannya bukan berdasarkan perhitungan agama. Meskipun ada 
saja orang yang menentukan pilihannya karena kesamaan agama atau sentimen 
agama lainnya. Maka tidak mengherankan jika agama masih digunakan untuk 
menarik dukungan politik. Bagi Ahok, hal seperti tidak seharusnya dilakukan. 
Politik seharusnya tidak memanfaatkan agama dan agama seharusnya jangan mau 
dimanfaatkan oleh politik.

Tetapi dengan begitu kita tidak perlu bersikap anti terhadap politik. Bila politik 
dijalankan sebagaimana Ahok menjalankannya maka tidak alasan bagi kita untuk 
mengatakan bahwa politik itu jelek. Politik yang jelek adalah yang dijalankan oleh 
mereka yang menghalalkan segala cara untuk memperoleh dukungan. Para 
politikus semacam ini tidak ubahnya para petualang yang mencoba mencari 
peruntungan dari dunia politik. Bagi mereka tidak ada prinsip, integritas, bahkan 
kebenaran. Yang ada hanyalah kepentingan sesaat. Karena itu mereka siap untuk 
membolak-balikkan fakta dan kebenaran. Yesaya pernah memberikan teguran 
keras kepada orang-orang seperti itu, 

20 Celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik dan 
kebaikan itu jahat, yang mengubah kegelapan menjadi terang dan 
terang menjadi kegelapan, yang mengubah pahit menjadi manis, dan 
manis menjadi pahit.

21 Celakalah mereka yang memandang dirinya bijaksana, yang 
menganggap dirinya pintar!

22 Celakalah mereka yang menjadi jago minum dan juara dalam 
mencampur minuman keras;

23 yang membenarkan orang fasik karena suap dan yang memungkiri 
hak orang benar. (Yes 5:21-23)

Siapakah yang menjadi sasaran teguran Yesaya itu? Sudah tentu mereka adalah 
para penguasa lalim. Mereka suka memutarbalikkan kebenaran sebagaimana 
dinyatakan dalam ay 20; mereka sibuk dengan pencitraan diri sebagaimana 
disebut ay 21; mereka memiliki banyak uang untuk bergaya hidup mewah seperti 
dikatakan ay 22; dan menyalahgunakan kekuasaan sebagaimana ay 23. Sebuah 
gambaran yang tidak sulit kita dapati contohnya di antara para penguasa negeri 
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ini. Di antara mereka ada yang sudah ditangkap KPK, namun mungkin lebih 
banyak lagi yang masih belum tersentuh. Yang belum tersentuh itu mungkin saat 
ini sedang berusaha mati-matian untuk memperpanjang kekuasaannya dalam era 
kepemimpinan negara yang segera berganti. 

Teguran serupa juga dilontarkan oleh Amos kepada para pejabat,
Sebab Aku tahu, bahwa perbuatanmu yang jahat banyak dan dosamu 
berjumlah besar, hai kamu yang menjadikan orang benar terjepit, yang 
menerima uang suap dan yang mengesampingkan orang miskin di 
pintu gerbang. (Amos 5.12)

Mikha malah memberikan gambaran yang lebih kelam dimana tidak hanya 
pejabat saja yang korup, namun juga para ulama,

Para kepalanya memutuskan hukum karena suap, dan para imamnya 
memberi pengajaran karena bayaran, para nabinya menenung karena 
uang, padahal mereka bersandar kepada TUHAN dengan berkata: 
"Bukankah TUHAN ada di tengah-tengah kita! Tidak akan datang 
malapetaka menimpa kita!" (Mikha 3.11)

Lagi-lagi kita diingatkan akan keadaan kita sendiri sekarang ini. Ketamakan tidak 
hanya mewarnai kehidupan para pejabat, namun juga para pemimpin agama. 
Para pemimpin agama itu tanpa malu-malu menampilkan gaya hidup mewah. 
Rumah, kendaraan, sampai dengan pakaian dan perhiasan yang mahal-mahal 
mereka pertontonkan kepada masyarakat. Apakah tujuannya? Sebagaimana 
sering mereka katakan sendiri, kemewahan itu adalah bukti dari berkat Tuhan. 
Jadi tidak salah untuk menikmati kemewahan karena kemewahan itu adalah 
berkat dari Tuhan. Dan Tuhan hanya memberkati orang-orang yang benar. Alasan 
ini persis sama dengan perkataan yang dikutip oleh Mikha di atas: “Bukankah 
TUHAN ada di tengah-tengah kita! Tidak akan datang malapetaka menimpa kita!". 
Tetapi oleh Mikha dikatakan,

Sebab itu oleh karena kamu maka Sion akan dibajak seperti ladang, 
dan Yerusalem akan menjadi timbunan puing, dan gunung Bait Suci 
(Ibr. har habayit lebama = gunung bait di ketinggian itu) akan 
menjadi bukit yang berhutan.
(3.12)

Mikha menubuatkan kehancuran di pusat-pusat kekuasaan politik dan agama 
(Sion / Yerusalem). Mikha benar, bila dalam suatu masyarakat para pemimpin 
politik dan agama rusak maka tidak ada lagi yang dapat diharapkan. Kehancuran 
akan cepat atau lambat melanda masyarakat semacam itu. 
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Melawan diskriminasi
Nubuat Mikha, Yesaya dan Amos di atas bukan ditujukan kepada sembarang 
orang, melainkan kepada orang Israel / Yehuda yang adalah umat pilihan Tuhan. 
Sion atau Yerusalem berkali-kali disebut sebagai kota dimana kejahatan-kejahatan 
yang dilakukan oleh para pemimpin terjadi. Ibarat kita sekarang, kota itu adalah 
Jakarta. Sekalipun Jakarta bukan kota suci seperti Yerusalem, namun di ibukota itu 
berdiri gedung-gedung ibadah yang besar-besar. Di sana pula kantor-kantor pusat 
organisasi keagamaan didirikan (termasuk kantor sinode GKI). Jadi meskipun tidak 
suci, Jakarta boleh dianggap semacam Yerusalemnya agama-agama besar, 
sekurang-kurangnya, Islam dan Kristen. Kalau begitu, apa yang terjadi jika kota 
seperti Jakarta ini dihancurkan? Bukan saja kekacauan politik yang akan terjadi, 
namun juga kekacauan agama. Jika pusat hilang maka semuanya terguncang dan 
hancur. 

Para nabi tidak memandang bahwa kesucian Yerusalem akan menghindarkannya 
dari kehancuran. Bahkan Bait Suci pun tidak dengan sendirinya akan menjadi 
rumah Tuhan terus menerus. Tuhan bisa meninggalkan Baitnya.

Firman yang datang kepada Yeremia dari pada TUHAN, bunyinya:
2 "Berdirilah di pintu gerbang rumah TUHAN, serukanlah di sana 
firman ini dan katakanlah: Dengarlah firman TUHAN, hai sekalian 
orang Yehuda yang masuk melalui semua pintu gerbang ini untuk 
sujud menyembah kepada TUHAN!
3 Beginilah firman TUHAN semesta alam, Allah Israel: Perbaikilah 
tingkah langkahmu dan perbuatanmu, maka Aku mau diam bersama-
sama kamu di tempat ini.
4 Janganlah percaya kepada perkataan dusta yang berbunyi: Ini bait 
TUHAN, bait TUHAN, bait TUHAN,
5 melainkan jika kamu sungguh-sungguh memperbaiki tingkah 
langkahmu dan perbuatanmu, jika kamu sungguh-sungguh 
melaksanakan keadilan di antara kamu masing-masing,
6 tidak menindas orang asing, yatim dan janda, tidak menumpahkan 
darah orang yang tak bersalah di tempat ini dan tidak mengikuti allah 
lain, yang menjadi kemalanganmu sendiri,
7 maka Aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini, di tanah 
yang telah Kuberikan kepada nenek moyangmu, dari dahulu kala 
sampai selama-lamanya.
8 Tetapi sesungguhnya, kamu percaya kepada perkataan dusta yang 
tidak memberi faedah.
9 Masakan kamu mencuri, membunuh, berzinah dan bersumpah palsu, 
membakar korban kepada Baal dan mengikuti allah lain yang tidak 
kamu kenal,
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10 kemudian kamu datang berdiri di hadapan-Ku di rumah yang 
atasnya nama-Ku diserukan, sambil berkata: Kita selamat, supaya 
dapat pula melakukan segala perbuatan yang keji ini!
11 Sudahkah menjadi sarang penyamun di matamu rumah yang 
atasnya nama-Ku diserukan ini? Kalau Aku, Aku sendiri melihat 
semuanya, demikianlah firman TUHAN.
12 Tetapi baiklah pergi dahulu ke tempat-Ku yang di Silo itu, di mana 
Aku membuat nama-Ku diam dahulu, dan lihatlah apa yang telah 
Kulakukan kepadanya karena kejahatan umat-Ku Israel!
13 Maka sekarang, oleh karena kamu telah melakukan segala 
perbuatan itu juga, demikianlah firman TUHAN, dan oleh karena 
kamu tidak mau mendengarkan, sekalipun Aku berbicara kepadamu 
terus-menerus, dan kamu tidak mau menjawab, sekalipun Aku berseru 
kepadamu,
14 karena itulah kepada rumah, yang atasnya nama-Ku diserukan dan 
yang kamu andalkan itu, dan kepada tempat, yang telah Kuberikan 
kepadamu dan kepada nenek moyangmu itu, akan Kulakukan seperti 
yang telah Kulakukan kepada Silo; (Yer 7.1-14)

Kehancuran Yerusalem bukan hanya sebuah gertakan semata. Pada tahun 586 
s.M. Yerusalem diserang dan dihancurkan oleh pasukan Nebukadnezar di bawah 
komando Nebuzaradan (2 Raj 25.8 dst.). Kenyataan pahit itu membuktikan tidak 
adanya jaminan perlindungan terhadap umat Tuhan jika mereka tidak mampu 
untuk menjalankan kehidupan yang seharusnya mereka jalankan. 

Menurut kabar yang pernah saya dengar, Ahok adalah orang yang taat beragama. 
Ia rajin beribadah di hari Minggu. Tetapi ia bukan seorang yang berpandangan 
bahwa agama akan dengan sendirinya membuat orang jadi benar. Sikapnya 
terhadap agama tidak pernah berlebihan. Konon ia pernah mengkritik 
pelaksanaan perayaan hari besar Kristen di lingkungan pemda DKI. Baginya acara 
semacam itu tidak perlu lagi diadakan oleh pemda karena sudah dilakukan oleh 
gereja. Konon pula ia tidak pernah menghadiri undangan dari gereja-gereja di luar 
kegiatan ibadah Minggu. Nampaknya Ahok ingin memperlakukan agama sewajar-
wajarnya. Ketika maju sebagai calon wakil gubernur DKI Jakarta, menurut 
informasi, ia tidak pernah berusaha mendekati gereja-gereja untuk mencari 
dukungan suara. Patut pula dicatat bahwa sebagai seorang Kristen, ia tidak segan-
segan mengunjungi mesjid meskipun kehadirannya tidak selalu diterima. Jadi 
Ahok tidak pernah menempatkan agama bahkan agamanya sendiri sebagai 
sesuatu yang perlu dilebih-lebihkan. Sebagai pemerintah, ia juga tidak membeda-
bedakan agama. Maka, jika ada orang Kristen yang merasa dengan naiknya Ahok 
sebagai pemerintah maka gereja-gereja akan mendapatkan berbagai kemudahan, 
sangat mungkin akan menemui kekecewaan. Ahok hanya mau membela 
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kebenaran bukan agama apalagi agama tertentu. Tentu saja agama juga akan 
dibelanya, sepanjang agama itu juga berada dalam kebenaran dan yang lebih 
penting lagi, ikut bersamanya memperjuangkan kebenaran.

Sebenarnya agak mengherankan bila Ahok tidak memperlihatkan sikap berpihak 
kepada kelompoknya. Sebagai keturunan Tionghoa yang pernah merasakan 
diskriminasi sangat mudah baginya untuk “membalaskan” perbuatan orang-orang 
yang mendiskriminasinya dengan cara yang sama. Juga sebagai orang Kristen yang 
tidak jarang mengalami perlakuan tidak adil dari lingkungan maupun pemerintah. 
Tetapi Ahok tidak melakukan “pembalasan” itu. Ia juga tidak menggunakan 
kesempatan sebagai penguasa untuk memberikan keistimewaan-keistimewaan 
pada orang-orang Tionghoa atau Kristen. Keputusan-keputusannya tidak dibuat 
berdasarkan sentimen-sentimen agama atau etnis. Maka tidak sedikit orang-
orang yang dahulu tidak menyukainya karena dia Tionghoa dan Kristen, lama-
lama kelamaan berbalik menjadi hormat kepadanya. Mereka berubah setelah 
melihat sendiri bahwa Ahok tidak memperjuangkan kaumnya sendiri melainkan 
orang-orang yang memang layak diperjuangkan nasibnya tanpa memandang 
agama maupun etnisitas. 

Dalam Torat disebutkan bahwa membela orang-orang yang lemah adalah sebuah 
perintah dari Tuhan sendiri. Perintah itu diberikan bukan tanpa alasan. Ulangan 
10 menyebutkan dua alasan yang mendasar yaitu pengenalan akan Tuhan sendiri 
dan pengalaman sebagai orang yang pernah diperlakukan tidak adil.

17 Sebab TUHAN, Allahmulah Allah segala allah dan Tuhan segala 
tuhan, Allah yang besar, kuat dan dahsyat, yang tidak memandang 
bulu (Ibr. lo yissa panim) ataupun menerima suap (Ibr. syakhad);
18 yang membela hak anak yatim dan janda dan menunjukkan kasih-
Nya kepada orang asing dengan memberikan kepadanya makanan dan 
pakaian.
19 Sebab itu haruslah kamu menunjukkan kasihmu kepada orang 
asing, sebab kamupun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir.

Menarik untuk memperhatikan hubungan antara sikap Tuhan yang tidak 
memandang bulu (atau muka) dengan keberadaannya sebagai “Allah yang besar 
(Ibr. gadol), kuat (Ibr. gibor) dan dahsyat (Ibr. nora dari kata yare: mengerikan)”. 
Bagi kaum feminis penggambaran Allah yang demikian akan terlihat amat 
maskulin, kurang menunjukkan kelemahlembutan. Tetapi deskripsi itu nampaknya 
sengaja dibuat agar memperlihatkan kesan teguh. Tidak memandang bulu 
bukanlah sikap yang mudah karena mengandaikan konsistensi yang tinggi. Dalam 
pengalaman sehari-hari, kita mudah sekali berubah ketika terbawa oleh suasana. 
Maka untuk mempertahankan sikap tidak berpihak diperlukanlah sebuah 
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keteguhan hati yang sungguh-sungguh. Gambaran Tuhan sebagai Allah yang 
besar, kuat dan dahsyat meyakinkan kita akan keteguhan hatinya. 

Meskipun demikian, perasaan juga perlu ada. Pengalaman getir sebagai 
warganegara kelas dua di Mesir pastilah menimbulkan perasaan-perasaan yang 
tidak menyenangkan. Tetapi itu semua ada gunanya karena dengan adanya 
perasaan itu maka Israel seharusnya menjadi peka terhadap orang-orang lain 
yang senasib. Tidak semua pengalaman pahit membuahkan sikap yang positif 
sebagaimana yang diharapkan dari Israel itu. Malah mungkin lebih banyak orang 
yang tidak mampu keluar dari pengalaman masa lalunya yang pahit dan akhirnya 
memperlakukan orang lain seperti dia sendiri pernah diperlakukan. Mengatasi 
persoalan masa lalu menjadi penting agar orang dapat menjadikannya pelajaran 
untuk memperbaiki hidupnya. Demikian yang diharapkan dari Israel. Dari 
pengalaman sebagai kaum yang dinomorduakan (“orang asing”) orang Israel 
diharapkan bisa belajar untuk mengasihi orang lain yang juga diperlakukan seperti 
mereka. Cara terbaik untuk keluar dari kepahitan hidup adalah menolong mereka 
yang mengalami kepahitan. 

Perpaduan antara sikap Tuhan yang kuat dan perasaan sebagai kaum yang 
direndahkan bermuara kepada sebuah dorongan untuk menolong mereka yang 
lemah tanpa membeda-bedakan latarbelakang mereka. Masih ada poin lainnya 
yang perlu disebutkan yaitu bahwa “TUHAN Allahmulah Allah segala allah dan 
Tuhan segala tuhan”. Ungkapan ini bermakna bahwa Tuhan tidak hanya bekerja di 
dan bagi Israel saja. Universalitas Tuhan itu menjadi faktor yang semakin 
memperkuat sikap non-diskriminatifnya.  

Memperjuangkan keadilan
Sejak menjadi Bupati Belitung Timur, Ahok memperlihatkan pembelaan terhadap 
orang-orang miskin. Upayanya untuk memberikan fasilitas pendidikan dan 
kesehatan gratis kepada rakyatnya yang miskin merupakan wujud dari 
kepeduliannya kepada mereka yang sudah seharusnya dilindungi oleh 
pemerintah. Dalam berbagai kesempatan ia menyatakan bahwa tindakannya itu 
merupakan wujud perjuangan untuk menegakkan keadilan. Kepekaan terhadap 
nasib orang-orang miskin yang ditanamkan oleh orangtuanya terus dipeliharanya 
sampai dengan ketika ia menjadi pejabat. Ia mengisahkan saat menjadi Bupati di 
Belitung Timur, ia pernah mengajukan gagasan untuk membuat jaminan pensiun 
bagi masyarakat supaya orang-orang yang sudah tua dan tidak mampu bekerja 
lagi tetap memperoleh penghasilan. Di negara-negara maju, tunjangan pensiun 
dari pemerintah sudah lama ada, namun untuk Indonesia apa yang dilakukan 
Ahok itu adalah hal baru. 
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Muara dari semua kepedulian dan pertolongan bagi orang-orang yang miskin 
adalah sebuah keadaan yang adil. Masyarakat kita masih berada dalam 
ketidakadilan yang dinampakkan oleh kesenjangan yang besar antara yang kaya 
dan miskin. Masih bagus jika kesenjangan itu disikapi dengan keprihatinan. Yang 
terjadi di negeri ini tidaklah demikian. Orang tidak merasa risih ketika 
mengendarai mobil mewah di jalanan yang isinya sebagian besar adalah 
sepedamotor, mobil omprengan yang butut, dan sebagainya. Mendirikan rumah 
mewah yang besar sekali di lingkungan yang masih penuh dengan rumah-rumah 
kumuh juga dianggap biasa saja. Di negara-negara maju tidak ada pemandangan 
yang sangat kontras seperti itu. Meskipun di sana orang miskin juga ada dan 
orang yang kaya atau malah super kaya juga ada, namun pemandangan seperti 
yang ada di kota-kota Indonesia itu tidak pernah terlihat. Orang kaya di negara-
negara maju harus membayar pajak yang besar yang nantinya dipakai diantaranya 
untuk jaminan sosial bagi mereka yang kurang mampu. Di sini, rasanya tidak ada 
mekanisme seperti itu. Sistem perpajakan yang digunakan di Indonesia tidak 
membuat orang kaya dan miskin diperlakukan secara proporsional. Belum lagi 
masih banyaknya korupsi perpajakan yang membuat pajak tidak ditagih menurut 
ketentuan dan masuk ke kantong-kantong pribadi petugas pajak. Selama praktik-
praktik dan sistem yang ada masih sekarang, sulit bagi kita untuk melihat keadilan 
di tengah masyarakat kita.

Tidak salah untuk mengatakan bahwa sistem ekonomi yang diterapkan di 
Indonesia saat ini adalah sistem kapitalis yang sangat bebas. Maka tidak 
mengherankan jika hasilnya adalah ketidakseimbangan yang begitu besar antara 
yang kaya dan miskin. Seorang kawan yang sempat pindah keluar negeri karena 
peristiwa Mei 1998 mengatakan lebih enak berdagang di Indonesia daripada di 
negera dimana ia eksodus (sebuah negara maju). Di sana peraturan sangat ketat 
dan tidak mungkin membuat “pengaturan-pengaturan”. Kalau di Indonesia segala 
sesuatu itu mungkin. Maka, kesempatan untuk mencari untung besar masih 
sangat terbuka di sini. 

Sistem ekonomi liberal tidak saja dikenakan kepada sektor yang benar-benar 
ekonomi sifatnya namun juga kepada sektor yang sebenarnya bukan 
diperuntukkan untuk menghasilkan untung seperti pendidikan. Berdirinya 
sekolah-sekolah baru dengan tawaran fasilitas yang membuatnya tidak mungkin 
dimasuki oleh orang-orang miskin menjamur di kota-kota besar di Indonesia. 
Tidak semua dari perkembangan di dunia pendidikan ini negatif. Tetapi bila 
ukuran yang kita pakai adalah keadilan maka tidak mungkin kita mengatakan 
bahwa keberadaan sekolah-sekolah baru tersebut menolong penegakkan keadilan 
sosial di negeri ini. Apalagi jika motivasi pemiliknya adalah mencari keuntungan. 
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Sekarang ini rasanya apa saja dapat dijadikan jalan untuk mencari keuntungan, 
termasuk hal-hal yang sejatinya bersifat nir-laba atau tidak untuk dilabakan (not-
for-profit). Rumah sakit misalnya, kalau dahulu dimaksudkan sebagai lembaga 
sosial yang tujuannya menolong masyarakat, sekarang oleh beberapa pemilik 
modal telah dijadikan lembaga pencari laba. Program pemprop DKI Jakarta untuk 
menolong orang-orang miskin bisa berobat di rumah-rumah sakit (kartu Jakarta 
sehat) harus terseok-seok dan dicibir banyak orang. Sulit sekali untuk 
menjalankan program-program ideal. Desakan untuk bersikap pragmatis terlalu 
kuat. Kompromi-kompromi terutama dalam politik membuat idealisme
terhambat. Tetapi syukurlah jika sekarang kita mempunyai model yang 
memberikan keberanian dan dorongan untuk memperjuangkan sebuah kondisi 
yang ideal. Ahok (dan Jokowi) telah mengubah rasa pesimis kita menjadi 
optimisme bahwa di negeri ini masih mungkin ada keadilan. Tetapi tentu saja 
tanpa dukungan dari banyak pihak, orang-orang seperti Ahok tidak mungkin dapat 
terus maju. 

Panggilan GKI Sinwil Jatim
Di bagian awal tadi, saya menyebutkan pengalaman orang-orang GKI yang 
memiliki kemiripan dengan Ahok, yaitu dobel minoritas dan sebagainya. 
Sepanjang pengetahuan saya, tidak sedikit orang-orang GKI yang masih 
beranggapan bahwa kita tidak perlu menyusahkan diri dengan mengurusi soal-
soal sosial politik. Biasanya kengganan untuk terjun di masyarakat itu datang dari 
ketakutan-ketakutan. Jangan-jangan nanti dicurigai macam-macam atau jangan-
jangan nanti dimintai uang terus menerus. Mau berbuat baik, akhirnya jadi 
masalah. Lebih baik pilih amannya saja: tidak usah ikut-ikutan mengurusi soal-soal 
masyarakat. Apalagi ini gereja. Urusan gereja adalah urusan agama, bukan urusan 
sosial. Urusan agama adalah ibadah, perkunjungan dan sebagainya. Mengurusi 
soal-soal itu saja sudah menyita banyak waktu, apalagi kalau ditambah dengan 
urusan masyarakat segala. Jadi baiknya kita serahkan saja urusan masyarakat itu 
pada pemerintah atau LSM-LSM. Mereka itulah yang patut mengurusi soal orang-
orang miskin, keadilan dan sebagainya. 

Sadar maupun tidak pandangan yang saya kira masih dominan itu telah membuat 
gereja mereduksi dirinya. Gereja yang seharusnya berada di tengah dunia –
sebagaimana Tuhan juga berada di tengah dunia – menjadi gereja yang berada di 
tengah lingkungannya sendiri yang sangat terbatas dan dipisahkan dari dunia. 
Setiap hari gereja menanamkan pemikiran yang melulu tentang dirinya sehingga 
ketika diajak untuk melongok keluar, ia menjadi kehilangan daya, seperti orang 
yang tidak tahu apa-apa atau tidak tahu harus berbuat apa. 
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Bila memang yang saya katakan itu benar (karena belum tentu demikian, bukan?) 
maka yang perlu kita lakukan sekarang adalah pertama-tama mengembalikan 
gereja sebagai citra Tuhan yang kehadirannya meliputi semesta jagad. Gereja 
tidak membiarkan dirinya dibatasi oleh kotak-kotak yang membuatnya hanya 
mengurusi soal-soal agama saja. Dalam konteks Indonesia, lembaga agama 
seperti gereja juga masih dibatasi lagi pekerjaannya karena tidak semua urusan 
agama diberikan kepadanya. Pemerintah ternyata ikut campur dalam urusan 
agama. Sehingga urusan agama yang sebenarnya sudah terbatas itu menjadi lebih 
terbatas lagi karena ikut campurnya pemerintah itu. Intervensi negara dalam 
kehidupan beragama di negeri sangatlah besar. Secara tidak sadar kebijakan 
demikian itulah yang membuat gereja tidak melihat adanya urusan lain selain 
dirinya sendiri. Kita tidak boleh lupa bahwa sebab dari gereja hanya sibuk 
mengurusi dirinya sendiri itu adalah sistem penataan negara yang diberlakukan di 
negeri ini. Politik telah membuat gereja mereduksi dirinya dan menganggap wajar 
pereduksian itu. Gagasan yang pernah dilontarkan Gus Dur untuk membubarkan 
Departemen Agama, sekalipun kontroversial, namun benar adanya. Sebab hanya 
dengan cara itu maka agama dapat terkuak keluar dari kempompong dirinya 
sendiri. Bila ada yang mengatakan bahwa keterlibatan gereja dalam politik seperti 
yang nampak pada masa-masa pemilu itu adalah pertanda bahwa gereja sudah 
keluar dari kempompong dirinya, maka masih perlu dipertanyakan kebenarannya. 
Bila gereja hanya keluar pada masa-masa pemilu, maka sangat mungkin yang 
terjadi adalah ia keluar ketika dimanfaatkan saja oleh para politikus. Dengan kata 
lain, gereja keluar bukan karena kehendaknya sendiri, namun karena “rayuan” 
atau “hasutan” pihak lain. Maka tidaklah aneh jika keterlibatan gereja dalam 
politik tidak disertai pemikiran yang matang melainkan lebih karena didorong oleh 
keinginan untuk tampil sebagai penguasa saja (konon motif memperbaiki 
pendapatan juga kuat). 

Dorongan agar gereja keluar dari zona nyamannya sendiri tidak dimaksudkan 
untuk membuat gereja beralih profesi. Gejala ke arah itu nampak ketika beberapa 
gereja atas alasan pemberdayaan ekonomi masuk ke dalam bisnis, entah minyak 
sawit, hotel dan sebagainya. Masuknya gereja ke dunia “sekuler” itu tidak harus 
diratapi. Tidak salah jika ada gereja yang mencoba masuk ke dunia bisnis. Tetapi 
yang perlu ditanyakan adalah apakah motivasinya? Jika motivasinya adalah 
mendapatkan keuntungan maka bagaimana kita mesti membenarkannya? 
Kembali kita belajar dari Ahok. Sekalipun dia berlatarbelakang pengusaha, namun 
ketika ia menjadi pejabat, ia menempatkan dirinya sebagai pemerintah yang 
mengatur masyarakat termasuk pengusaha. Dan motivasinya adalah menegakkan 
keadilan ekonomi bagi rakyatnya. Itu berarti ia tidak menyingkirkan atau anti 
terhadap pengusaha, namun mengaturnya sedemikian rupa sehingga akhirnya
tujuan keadilan sosial dapat tercapai. Posisi gereja sebenarnya mirip dengan 
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posisi pemerintah. Dalam soal-soal kemasyarakatan, gereja adalah kawan sekerja 
pemerintah. Kedua lembaga ini bertanggungjawab kepada rakyat dan kepada 
Tuhan sendiri. Apa yang mereka lakukan bersifat menyeluruh dan terarah pada 
kehendak Tuhan yaitu kesejahteraan bagi segala makhluk ciptaanNya. Bila cara 
berpikir yang inklusif, komprehensif dan tearah pada kesejahteraan bersama 
segala makhluk itu yang ada pada gereja atau lembaga agama manapun serta 
pemerintah sebagai kawan sekerjanya, maka niscaya cita-cita kesejahteraan 
bersama itu akan tercapai. 

Penutup
Indonesia saat ini membutuhkan figur-figur kenabian seperti Ahok yang berani 
menentang dan menantang orang-orang serakah yang telah menyengsarakan 
rakyat. Gereja tidak boleh langsung berpikir bahwa dirinya sama dengan Ahok 
sebab bisa jadi gereja selama ini justru mendukung orang-orang yang sekarang ini 
ditentang dan ditantang Ahok. Mungkin gereja tahu ada yang salah dalam 
masyarakat kita, namun tidak berani melakukan apa-apa karena trauma masa lalu 
atau minder sebagai kelompok minoritas. Tetapi dengan mendiamkan yang salah 
maka gereja sebenarnya ikut bersalah juga. Ahok telah memberi contoh, orang 
yang berani menyatakan kebenaran sekalipun awalnya dimusuhi, lama-kelamaan 
akan mendapatkan dukungan juga. Karena semua yang diperjuangkannya 
bukanlah untuk kepentingan pribadinya. Orang yang melihat sikap Ahok itu tidak 
lagi punya alasan untuk curiga macam-macam. Gereja juga akan diperlakukan 
begitu jika dalam bertindak tidak memiliki pamrih atau agenda tertentu untuk 
dirinya sendiri. 

Keterlibatan gereja dalam karya-karya sosial tidak harus dihalangi oleh pemikiran 
bahwa gereja selayaknya mengurusi soal-soal agama atau dirinya sendiri saja. 
Urusan gereja adalah seluas urusan Tuhan yang meliputi segala sesuatu yang 
menyangkut makhluk ciptaanNya. Tetapi keterlibatan gereja itu benar-benar 
harus didasari oleh motif-motif yang bukan untuk mencari keuntungan diri sendiri 
apalagi keuntungan material. Banyaknya lembaga-lembaga sosial yang beralih 
menjadi lembaga pencari laba membuat gereja perlu berhati-hati agar tidak 
masuk ke arus yang sama. Godaan mencari keuntungan materi sangatlah besar 
karena sistem ekonomi liberal yang diterapkan di negeri ini. Oleh karena itu gereja 
harus sangat berhati-hati dan selalu kritis, tanpa jatuh pada sikap anti ekonomi. 
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LAMPIRAN	5

PRESENTASI	YAYASAN	DANA	PENSIUN
GEREJA	KRISTEN	INDONESIA
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LAMPIRAN	6

REKAP	DAFTAR	HADIR
PERSIDANGAN	LXIVMAJELIS	SINODE	WILAYAH

GEREJA	KRISTEN	INDONESIA
SINODE	WILAYAH		JAWA	TIMUR

NO N A M A UTUSAN P E R S I D A N G A N

A B C D E F G H
01. Pdt. Setyahadi B  P  M S  W

02. Pnt. Irwan Kristanto B  P  M S  W

03. Pdt. Didik Tridjatmiko B  P  M S  W

04. Pdt. Sutrisno B  P  M S  W

05. Pdt. Lindawati Mismanto B  P  M S  W

06. Pdt. Novarita B  P  M S  W

07. Pnt. Lim Arif Alfian Nour B  P  M S  W

08. Pnt. Kuswijanti Kawarno B  P  M S  W

09. Pnt. Daniel T. Hage B  P  M S  W

10. Pdt. Djusianto B  P  M S  W -

11. Pnt. Hari Harumadi B  P  M S  W -

12. Pnt. Sindu Prawira B  P  M S  W

13. Pnt. Tjipto Wijono B  P  M S  W - -

14. Pnt. Eddy Gunawan Santoso MK   Banyuwangi -

15. Pdt. Gunadi MK   Banyuwangi -

16. Pdt. Yudhi Kristanto MK   Banyuwangi - -

17. Pnt. Eko Pudjolaksono MK   Banyuwangi -

18. Pdt. Florida Rambu Bangi Roni MK   Banyuwangi

19. Pdt. Kristian Feri Arwanto MK   Banyuwangi

20. Pdt Erlinda Suryani Zebua MK   Banyuwangi

21. Pnt. Wahyudi MK   Banyuwangi - - - - - -

22. Pnt. Soegiono MK   Banyuwangi

23. Pnt. Sutrisno Walujo MK   Banyuwangi



Persidangan LXIV Majelis Sinode Wilayah GKI Sinode Wilayah Jawa Timur

Halaman 85 dari 88

24. Pdt. Gidyon MK    Bojonegoro - -

25. Pnt. Tri Miyarsih MK    Bojonegoro

26. Pnt. Greta Wakarie MK   Bojonegoro

27. Pnt. Martin Luther Pakpahan MK   Bojonegoro

28. Pdt. Sandi Nugroho MK   Bojonegoro -

29. Pdt. Nathanael Channing MK   Bojonegoro -

30. Pdt. Iwan Sukmono MK   Bojonegoro

31. Pnt. Lalu Riyanta MK   Bojonegoro

32. Pdt. Natanael Sigit W MK   Bojonegoro

33. Pnt. Monica Gamaliel MK   Bojonegoro

34. Pdt. Josafat Kristono M K  Ma d i u n - -

35. Pnt. Sandy Purnama M K  Ma d i u n -

36. Pnt. Liliana Christanti M K  Ma d i u n

37. Pnt Silviana Mariawati D. M K  Ma d i u n

38. Pdt. Tri Santoso M K  M a d i u n

39. Pdt. Samuel Dian Pramana M K  Ma d i u n

40. Pdt. Leonard A. Immanuel M K  Ma d i u n -

41. Pnt. Sintha Tresnadewi M K  Ma d i u n

42. Pnt. Cindy A. Mataheru M K  Ma d i u n

43. Pnt. David Holdrich Nahason M K  Ma d i u n -

44. Pdt. Samuel Christono

45. Pdt. S. Wahyudi Lewier - -

46. Pdt. Simon Filantropha - -

47. Pnt. Trijoko Siswantoro

48. Pdt. Robert Setio - - -

49. Pdt. Hendry M. Sendjaja -

50. Pdt. Jan Calvin Pindo -

51. Pdt. Elisabeth Hasikin

52. Pdt. Mira Novita Thios
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53. Pdt. Samuel Adi Perdana - - - -

54. Pdt. Agus Wijaya

55. Pdt. Imanuel Kristo - - - -

56. Pnt. Wirawan Komala - - - -

57. Pdt. Martin K. Nugroho

58. Pdt. Aguswijanto

59 Pdt. Kuswanto - - -

60. Pdt. Andreas C. Wismantono

61. Pdt. Dwi Santoso -

62. Pdt. Budi Boenarto

63. Pdt. Em. Andreas A. Susanto - - - - - - - -

64. Pdt. Imanuel G. Prasidi - - - - - - - -

65. Pdt. Triatmoko Adipramono

66. Pdt. Kristanto Basuki

67. Pdt. Iswari Setyanti - - - - - -

68. Pdt. Rachmat Z. Mustika - - - - -

69. Pdt. Em. Samuel Tjahjadi - - - - - -

70. Pdt. Ariel Aditya Susanto - - - - -

71. Pdt. Claudia S. Kawengian - - - - -

72. Bp. Tamrin Tamagola - - - - - - -

73. Andreas Kristianto - -

74. Yoses Rezon Suwignyo -

75. Yonatan Adi Septianta -

76. Eka Yohan Setiawan -

77. Daniel Bani Winni Emma -

Keterangan:
A	– Paripurna	I	 D	– Paripurna	IV G	– Tertutup	I
B	– Paripurna	II E	– Paripurna	V H	– Paripurna	VI
C	– Paripurna	III F	– CERAMAH



Persidangan LXIV Majelis Sinode Wilayah GKI Sinode Wilayah Jawa Timur

Halaman 87 dari 88



Persidangan LXIV Majelis Sinode Wilayah GKI Sinode Wilayah Jawa Timur

Halaman 88 dari 88




