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PENGANTAR 
 

 

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja atas penyertaan-NYA, maka 

kerinduan dari warga jemaat maupun para Pendeta yang pernah melayani di GPIB Martin Luther 

untuk memiliki sejarah tertulis, lahirnya maupun perjalanan pelayanan GPIB Martin Luther, 

akhirnya dapat terwujud. 

 

Dalam menggali  sejarah GPIB Martin Luther, pendekatan yang dipakai  atau metode yang 

dipakai yaitu menggunakan metode heuristic. Apa itu metode heuristik? Metode heuristik merupakan 

langkah pengumpulan sumber sejarah yang masih ada kaitannya dengan tema sejarah yang akan 

kita tulis yaitu Menggali Sejarah GPIB Martin Luther. Ada bermacam-macam sumber sejarah yang 

dapat dikumpulkan, antara lain: 
 
 

A. Sumber primer yang berasal dari saksi hidup dari suatu kejadian atau dari suatu sejarah. 

Sumber primer ini diyakini telah mengamati atau bahkan ikut berpartisipasi dalam suatu 

kejadian. 

B. Sumber sekunder yang berasal dari orang yang tidak menjadi saksi hidup, namun masih 

mengerti dan mengetahui suatu kejadian yang mungkin diceritakan turun-temurun atau 

dengan menemukan benda peninggalan sejarah tertentu. 
 
 

Untuk memperoleh informasi yang benar tentang sejarah berdirinya dan perkembangan 

pelayanan GPIB Martin Luther, maka Pelaksana Harian Majelis Jemaat periode saat ini  

melaksanakan Webinar dengan tema: “Menggali Sejarah GPIB Martin Luther” pada tanggal 28 

November 2020 dipimpin oleh Ketua V yang membidangi Informasi dan Komunikasi yaitu Dkn. 

Ayub D.P.  Junus dan sebagai moderator dalam webinar tersebut adalah Dkn. Michael E. Sendow.  

 

Dalam Webinar itu hadir narasumber: Dkn. Winston Sahusilawane dan Bpk. Samuel Sumaiku 

melalui tulisan yang dipresentasikan. Keluarga mereka menjadi saksi pada masa awal berdirinya 

GPIB Martin Luther di Jln Kayu IV yang sekarang menjadi pastori. Juga pada kesempatan itu 

hadir para pendeta mantan KMJ yang memberikan informasi sekitar pengalaman pelayanan 

mereka.  

 

Berbagai informasi yang diberikan dalam Webinar itu sangat bermanfaat untuk memahami 

sejarah awal lahirnya GPIB Martin Luther yang peletakan batu pertamanya tanggal 31 Oktober 

1965. Tanggal ini kemudian disepakati oleh jemaat pada waktu itu sebagai hari kelahiran / Hari 

Ulang Tahun GPIB Martin Luther. 

 

Bertambahnya jumlah jemaat mendorong keinginan untuk memiliki gedung gereja yang lebih 

besar. Pembangunan gedung gereja baru di Jalan Bangunan Barat Kavling 7 - 8 Kampung Ambon 

mulai dibangun. Informasi sekitar pengurusan IMB dan pengalaman pelayanan pada waktu itu 

banyak diberikan oleh mantan panitia pembangunan sekaligus presbiter pada waktu itu yaitu 

Bapak Jootje Tumbelaka.  

 

Gedung Gereja GPIB Marin Luther akhirnya diresmikan pada tanggal 30 November 1986 

oleh Gubernur DKI Jakarta saat itu yaitu Bapak R. Soeprapto.  Sedangkan ibadah pentahbisan 

dipimpin oleh Pdt. Benyamin Simauw, STh sebagai Ketua Sinode GPIB. Walapun pentahbisan 

gereja baru pada tanggal 30 November 1986, namun sesuai kesepakatan awal bahwa tanggal 

kelahiran GPIB Martin Luther adalah tetap mengikuti tanggal peletakan batu pertama gereja di 

Jalan Kayu IV yaitu setiap  tanggal 31 Oktober. 
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 Mengenai dinamika pergumulan yang menyebabkan terjadi perpecahan dalam jemaat dapat 

dibaca dalam tulisan pengalaman pelayanan dari Pdt. Subagio Subroto dan Pdt. Sealthiel Izaak. 

 

Berdasarkan informasi dari Webinar dan berbagai tulisan pengalaman pelayanan dari mantan-

mantan pendeta sebagai KMJ ataupun istri dari pendeta yang sudah almarhum yang pernah melayani 

di GPIB Martin Luther, maka itu semua akan melengkapi penulisan sejarah ini.  

 

Dengan demikian penulisan ini bisa menjadi semacam “BUNGA RAMPAI SEJARAH 

GPIB MARTIN LUTHER” 

 

Mewakili Pelaksana Harian Majelis Jemaat GPIB Martin Luther masa bakti 2020 - 2022 kami 

mengucapkan terima kasih kepada: 

 

• Majelis Sinode GPIB yang berkenan memberikan sambutannya 

• Pelaksana Harian Majelis Jemaat GPIB Martin Luther 

• Dkn. Winston Sahusilawane, Bpk. Samuel Sumaiku, Bpk Jootje Tumbelaka, Bpk. Dekkie 

M Pijoh 

• Rekan-rekan Pendeta mantan Ketua Majelis Jemaat (KMJ), maupun istri dari almarhum 

yang pernah melayani sebagai KMJ di GPIB Martin Luther 

• Peserta Webinar pada tanggal 28 November 2020 

• Donatur yang sudah berkenan membiayai percetakan & penerbitan buku sejarah gereja ini 

 

 Terima kasih untuk semua informasi dan pengalaman yang sudah diberikan, menjadi 

bagian dalam buku sejarah gereja ini. 
 
 

Buku sejarah GPIB Martin Luther ini dapat selesai ditulis dan dicetak hanya karena 

pertolongan Tuhan Yesus Kristus yang telah memakai kita semua untuk menyelesaikan penulisan 

ini. Patut disadari bahwa masih banyak kekurangan maupun kelemahan dari tulisan ini, untuk 

itu kami mohon maaf. Kiranya buku sejarah ini bermanfaat bagi generasi penerus warga jemaat 

Martin Luther yang berkenan membacanya, sehingga dapat memahami sejarah berdirinya maupun 

perkembangan pelayanan GPIB Martin Luther dari waktu ke waktu. Tuhan Yesus memberkati 

kita semua. 
 
 
Jakarta, 31 Januari 2021  

Teriring Salam dan Doa, 

 

 
Pdt. Rudy Imanuel Ririhena 

Ketua Majelis Jemaat GPIB Martin Luther  

Periode 2016 – 2021 
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SAMBUTAN MAJELIS SINODE GPIB 
Dalam Rangka Penerbitan Buku Sejarah GPIB Martin Luther DKI Jakarta 

  

  

Sejarah bukan sekadar rangkaian catatan peristiwa ataupun fakta-fakta yang pernah 

terjadi. Sejarah memuat kisah perjuangan dan pergumulan yang pernah dialami dan dihadapi. 

Sejarah pun berbicara tentang transformasi yang dialami. Oleh karenanya, sejarah adalah refleksi 

terhadap perjalanan kehidupan yang telah dialami sebagai kekuatan untuk menempuh tapak-tapak 

masa depan. 

  

Dalam sejarah perjalanan umat Tuhan termuat perjalanan Tuhan di tengah umat-Nya. 

Umat bukan sekadar mengalami peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi tetapi juga menyaksikan 

kehadiran serta tuntunan Tuhan di dalamnya. Maka sejarah umat Tuhan adalah sejarah Tuhan di 

tengah umat-Nya. 

  

Mempelajari sejarah sama halnya dengan mengenal kembali diri sendiri. Majelis Sinode 

GPIB mengapresiasi dan mengucapkan selamat atas terbitnya Buku Sejarah GPIB Marthin Luther 

yang menuturkan kisah perjalanan umat Tuhan dalam panggilan dan pengutusan-Nya. Buku ini 

bukan sekadar catatan peristiwa yang dialami oleh jemaat Martin Luther, melainkan refleksi iman 

dari persekutuan umat Tuhan. Nilai-nilai yang terkandung dalam sejarah jemaat Martin Luther 

menjadi pengalaman berharga bagi generasi penerus jemaat ini. Perjalanan persekutuan jemaat 

Martin Luther telah memuat transformasi yang terjadi pada dirinya dari waktu ke waktu. Buku ini 

menjadi warisan berharga bagi jemaat untuk lebih mengenal dirinya sebagai bagian dari sebuah 

persekutuan umat Tuhan dalam laku ziarah di dunia. 

  

Kiranya buku yang diberi judul: “Bunga Rampai Sejarah GPIB Martin Luther” ini 

menembus relung-relung hati persekutuan jemaat Martin Luther serta memberi semangat untuk 

terus membangun persekutuan yang transformatif dalam spiritualitas persaudaraan dan 

persahabatan. Sebab persekutuan yang kokoh dibangun dalam kesadaran sebagai saudara dan 

sahabat yang dipersatukan oleh Tuhan sebagai umat-Nya. 

  

Tuhan Yesus, Kepala Gereja, memberkati kita. 

  

Salam kasih, 

 

Majelis Sinode GPIB 

  

Ketua Umum:   Pdt. Drs. Paulus Kariso Rumambi, M.Si 

Ketua I:   Pdt. Marthen Leiwakabessy, S.Th. 

Ketua II:   Pdt. Drs. Melkisedek Puimera, M.Si 

Ketua III:   Pdt. Maureen Suzanne Rumeser-Thomas, M.Th. 

Ketua IV:   Pnt. Adrie Petrus Hendrik Nelwan 

Ketua V:   Pnt. Mangara Saib Oloan Pangaribuan (Alm) 

Sekretaris Umum:  Pdt. Jacoba Marlene Joseph, M.Th. 

Sekretaris I:   Pdt. Elly Dominggas Pitoy-de Bell, S.Th. 

Sekretaris II:   Pnt. Sheila Aryani Lumempouw-Salomo 

Bendahara:   Pnt. Ronny Hendrik Wayong 

Bendahara I:   Pnt. Eddy Maulana SoeiNdoen 
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SAMBUTAN TIM PENYUSUN BUKU 
 

 

Kami panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena atas perkenan-Nya, Buku 

Bunga Rampai Sejarah GPIB Martin Luther dapat disusun berdasarkan kompilasi hasil 

pengumpulan dari berbagai pihak, baik dari para Pendeta selaku Ketua Majelis Jemaat yang 

pernah memimpin, Pendeta Pelayanan, Mantan Presbiter dan PHMJ serta dari anggota Jemaat 

berupa tulisan, dokumentasi dan foto. 

 

PHMJ GPIB Martin Luther (2020-2022) terpanggil dan merasa penting untuk 

menyelesaikan penyusunan Buku Bunga Rampai Sejarah GPIB Martin Luther sebab seperti yang 

dilansir dari situs University of Cambridge, dikatakan bahwa sejarah adalah peristiwa yang telah 

terjadi pada masa lalu dan juga sebagai sebuah kajian mengenai seluruh perkembangan proses 

perubahan dan dinamika kehidupan masyarakat di masa lalu, masa kini dan masa depan. 

 

Proses pendirian awal gereja GPIB Martin Luther perlu didokumentasikan agar tidak 

terlupakan serta semua dinamika yang terjadi dalam perjalanan bergereja perlu diketahui oleh 

generasi masa kini sehingga keberadaan gereja dan jemaat GPIB Martin Luther akan terus 

diperlihara untuk generasi penerus masa depan dan kebesaran nama Tuhan Yesus Kristus terus 

dipermuliakan. 

 

Buku Bunga Rampai Sejarah GPIB Martin Luther ini adalah penerbitan seri pertama yaitu 

sejak pendirian sampai dengan tahun 2021 dan diterbitkan dalam bentuk cetakan dan juga 

elektonik digital serta diharapkan akan ada penulisan seri selanjutnya pada tahun-tahun 

berikutnya guna kelanjutan sejarah GPIB Martin Luther. 

 

Kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan hingga terbitnya Buku Bunga 

Rampai Sejarah GPIB Martin Luther seri tahun 2021 ini disampaikan apresiasi yang tinggi dan 

ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. 

 

Tuhan Yesus Kristus melindungi dan memberkati kita semua - Amin 

 

Jakarta, 31 Januari 2021 

 

 
Dkn. Ayub Dwi Pranata Junus 

Ketua Tim Penyusun Buku/ 

Ketua V PHMJ GPIB Martin Luther 

(2020-2022) 
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SEJARAH BERDIRINYA GPIB MARTIN LUTHER 
 
 
 

1. PENDAHULUAN 
 
 

Gambaran situasi Kampung Ambon sejak tahun 1964, diawali dengan beberapa keluarga 

yang menjadi warga jemaat GPIB Eben Haezer di Jalan Kramat VII Jakarta Pusat, namun 

berdomisili di wilayah Kampung Ambon. 

 

Kampung Ambon saat itu adalah wilayah kecil yang mencakup: Jln. Tembok, Jln. 

Plafond, Jln. Porselen, Jln. Angkur, Jln Kusen, Jln Tiner, Jln. Pelitur, sebagian Jln Kayu 

(Komp. Dept Penerangan belum ada), Jln. Pondasi (Jln. Pondasi Ujung belum ada saat 

itu), Jln. Beton, Jln. Langit-langit, Jln Kikir dan sebagian Jln. Bangunan Barat. 

 

Kampung Ambon adalah pengavelingan tanah untuk perumahan rakyat oleh “Proyek 

Cempaka Putih”. Saat itu jalan bypass yang sekarang bernama Jalan Letjen Ahmad Yani, 

masih dalam masa konstruksi. Ada tiga akses jalan untuk keluar dari Kampung Ambon bila 

hendak ke Jakarta Pusat yaitu: 

- Jln Pondasi menuju Jln. Kayu Jati, Jln Sunan Giri / Mega. 

- Jln Haji Ten masih berupa jalan tanah menuju ke Rawasari. 

- Jln Pelitur Raya menuju yang sekarang kita kenal dengan Jln Kayu 1. 
 
 

2. JEMAAT MULA-MULA GPIB MARTIN LUTHER 
 
 

Dengan dibangunnya Kompleks Departemen Penerangan pada tahun 1964 - 1965 

membuat Kampung Ambon mulai ramai didatangi para penduduk, termasuk penduduk yang 

beragama   Kristen. Penduduk yang beragama Kristen ini adalah jemaat mula-mula dari GPIB 

Martin Luther yang beribadah dari rumah ke rumah, mereka adalah: 
 
 

1. Kel. Oma Sinyal 

2. Kel. D. Sumaiku 

3. Kel. A. Sero 

4. Kel. D. Sahusilawane 

5. Kel. Lucas Dowongi 

6. Kel. Ferdinand 

7. Kel. Korua 

8. Kel. Butar-butar 

9. Kel. Sianturi 

10. Kel. Krisnamurti 

11. Kel. Watimena 

12. Kel. Mama Narun 

13. Kel. Ibu Ririhena 

14. Kel. Sianipar 

15. Kel. Lasut 

16. Kel. Lintjewas 
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Jemaat mula-mula ini, terutama Oma Sinyal dan Pdt. Loho dari GPIB Nazareth Rawamangun 

yang kemudian berinisiatif untuk membangun sebuah rumah ibadah. Diawali dengan 

pembelian tanah di Jalan Kayu IV oleh Bapak Daniel Sahusilawane dengan mengambil lokasi 

di depan gereja yang terdapat lapangan terbuka dan belum ada kavling perumahan. 
 
 

3.   PELETAKAN BATU PERTAMA GEDUNG GEREJA DI JALAN KAYU IV 
 
 

Peletakan Batu pertama Gedung Gereja di Jalan Kayu IV dilakukan pada tanggal 31 

Oktober 1965. Tanggal ini sengaja dipilih supaya disesuaikan dengan hari Reformasi Gereja 

yang jatuh pada tanggal 31 Oktober. 

 

Baik jemaat maupun non jemaat sangat bersemangat mendukung pembangunan gedung 

gereja tersebut. Seperti Bpk. Kolonel Montolalu yang saat itu menjadi pengawas di Hotel 

Borobudur, beliau banyak menyumbang kayu. Juga ada Bpk Ferdinand yang berjasa 

mengantarkan kayu untuk pembangunan gedung gereja. Selain Bpk Kolonel Montolalu, 

jemaat yang terlibat dalam pembangunan gereja ini antara lain adalah: 
 
 

1. Ketua RW 06 (Bpk. Junus - beragama Islam) pada waktu itu adalah anggota militer 

AD, rumahnya di Jalan Batu Opas No.1. Pada waktu itu semua ketua RW dan Lurah 

dipegang oleh anggota militer AD, sehingga hal itu tentu memudahkan pengurusan 

tanah dan pembangunan gedung gereja di Jln. Kayu IV. Gedung gereja ini dibangun 

berdampingan dengan sebuah Mesjid. 

2. Om Lintjewas, waktu itu tinggal di Pulo Mas lama yaitu di Jln. Batu Opas dekat 

rumah ketua RW 06. Keluarga ini termasuk salah satu donatur yang kemudian pindah 

ke Amerika. 

3. Bapak Hudjat bersama istri yang berkebangsaan Perancis. Mereka tinggal di pojok Jln. 

Pondasi. Keluarga ini juga adalah termasuk salah satu donator pembangunan gereja. 

4. Semua anggota jemaat yang namanya disebutkan di atas ad a l ah  sebagai jemaat 

mula-mula, yang dengan kerelaan hati sangat antusias serta bersemangat mendukung 

pembangunan gereja. 
 
 

Gedung gereja ini selesai dibangun pada akhir tahun 1965. Atas usulan Bapak Daniel 

Sahusilawane dan disepakati oleh warga jemaat maka gereja ini diberi nama Gereja Martin 

Luther dan diresmikan sebagai bajem (bakal jemaat) yang bernaung dalam pelayanan GPIB 

Eben Haezer di Jalan Kramat VII Jakarta Pusat. Pada tanggal 01 Januari 1966 oleh Pdt. 

Kainama mewakili Majelis Sinode GPIB gereja ini sebagai bajem pun akhirnya diresmikan.  

 

Atas kesepakatan seluruh jemaat pada waktu itu maka disepakati hari lahir / ulang tahun 

GPIB Martin Luther setiap tanggal 31 Oktober. Setelah kurang lebih 11 tahun sebagai Bajem 

(Bakal Jemaat) maka pada tanggal 04 Desember 1977 GPIB Martin Luther ditetapkan 

sebagai jemaat yang dewasa oleh Majelis Sinode GPIB. Surat Keputusan Pendewasaan 

ditandatangani oleh Pdt. B. Simauw sebagai Ketua Sinode saat itu dan Pdt. J. M. Djarkasi 

sebagai Sekretaris 1. 
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Surat Keputusan Majelis Sinode Mengenai Pendewasaan GPIB Martin Luther. 
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Susunan Presbiter mula-mula setelah pendewasaan: 
 
 

1. Pnt. Daniel S Sahusilawane (Ketua) 

2. Pnt. Karua 

3. Pnt. Djaudin Butar-butar 

4. Pnt. Lukas Dowongi 

5. Dkn. Cornelis Then 

6. Dkn. Albert Sero 

7. Dkn. Dik Wuwungan 

8. Pnt. Oma Sinyal 

9. Pnt. ibu Narun. 

10. Dkn. Ibu Ririhena. 
 
 

Persekutuan dan hubungan antar keluarga jemaat Gereja Martin Luther saat itu sangat 

akrab, jemaat pun sangat bangga dengan hadirnya gereja mereka tersebut. Seiring berjalannya 

waktu para pendatang pun semakin banyak, sehingga jemaat Gereja Martin Luther semakin 

bertambah banyak pula.  

 

B e raw a l  d ari semakin banyaknya anggota jemaat maka muncul kerinduan warga jemaat 

untuk bisa memiliki gedung gereja yang lebih luas supaya bisa menampung warga jemaat yang 

semakin banyak. Di satu sisi jemaat berkembang pesat, namun di sisi lain tantangan besar pun 

dating silih berganti Di akhir tahun 1974 terjadi perpecahan diantara majelis lama (Pendiri 

Gedung Gereja Martin Luther Jalan Kayu IV) dengan jemaat pendatang baru yang ingin 

mengganti majelis lama. 
 
 

4.   PEMBANGUNAN GEDUNG GEREJA BARU DI JALAN BANGUNAN 

BARAT KAVLING 7 – 8 KAMPUNG AMBON, JAKARTA TIMUR 
 
 

Kerinduan jemaat untuk memiliki Gedung gereja sebagai tempat beribadah yang lebih luas 

akhirnya terwujud dengan dibentuknya panitia pembangunan Gedung gereja Martin Luther, antara 

lain: 
 

- Penasehat : Mister Sigar dan Bpk Ketua RW Bpk Soebeno. 

- Ketua : Bpk dr. Jan Takasihaeng. 

- Wakil Ketua : Bpk Ben Koemolontang SH. 

- Sekretaris : Bpk. Drs. Jan Paruntu. 

- Wakil Sekretaris : Bpk. Jootje Tumbelaka. 

- Bendahara : Bpk. Bob Lumowa. 

- Wakil Bendahara : Bpk. Dan Sabandar. 

- Bidang Dana : Ibu Monintja, Ibu Deitje Kohdong.. 

- Bidang Tehnik : Bpk. Ir. Wattimena, Ibu Nike Possumah, Bpk Pandey. 

- Pengawas Pembangunan    : Bpk. L. S. Lintuuran. 
 
 

Anggaran pembangunan pada waktu itu adalah sebesar Rp. 110 juta. Bpk. Jootje Tumbelaka 

diminta secara khusus oleh Bpk Bob Lumowa untuk mengurus ijin pembangunan gereja di Pemda 

DKI. Disamping itu, ia juga ditugasi untuk mengurus sertifikat tanah gereja ke Badan Pertanahan 

Nasional di Kebayoran Baru.  
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Dalam proses pengurusan ijin-ijin saat itu, peran ketua RW Bpk. Her Soebeno sangatlah 

membantu, terutama pada saat pengurusan untuk meminta tanda tangan persetujuan lingkungan, 

yang saat itu banyak dipersulit warga sekitar. Untuk itu pulalah maka Pak Her Soebeno dilibatkan 

sebagai penasehat dalam kepanitiaan pembangunan Gedung gereja. Pak Her sangat membantu 

dalam proses-proses tersebut sehingga ijin lingkungan yang merupakan salah satu syarat utama 

dapat dipenuhi. Hampir setiap hari Pak Her bersama Pak Lintuuran mengawasi lokasi 

pembangunan gedung gereja tatkala pekerjaan pembangunan sudah mulai dilaksanakan. 

 

Seiring berjalannya waktu, Tuhan memberi pertolongan melalui ibu Conny Arya Supit yang 

rupanya kenal baik dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta saat itu yaitu Bpk Eddy Nalapraya. 

Panitia pembangunan gereja pun bisa bertemu dengan Wakil Gubernur. Beberapa anggota panitia 

yang hadir saat itu antara lain Dr. Jan Takasihaeng, Bpk Bob Lumowa, Bpk. Drs Jan Paruntu, Ibu 

Conny Arya Supit dan Bpk Jootje Tumbelaka. Dari hasil pertemuan itu, pak Fauzi yang menangani 

ijin dipanggil oleh Wakil Gubernur dan diperintahkan untuk mempercepat proses pengurusan ijin 

tersebut. Bahkan panitia juga mendapatkan bantuan sebesar Rp. 10 juta dari Pemda DKI untuk 

pembangunan gedung gereja. Hanya dalam waktu singkat Ijin “Prinsip Sementara” untuk 

pembangunan bisa diperoleh, dan dilanjutkan dengan pengurusan IMB ke P2 di Jatibaru Tanah 

Abang. 

 

Sebagai kelanjutan proses pembangunan, melalui Bpk. Ben Koemolontang yang saat itu 

bekerja di PT Pembangunan Jaya panitia pun memperoleh gambar arsitektur dan gambar 

konstruksi pembangunan gedung gereja, akhirnya semua berjalan lancar dan keluarlah IMB untuk 

pembangunan gerdung gereja. Panitia dengan penuh semangat mencari dana yang dikoordinir oleh 

Ibu Monintja dan Ibu Deitje Kohdong, Tuhan Yesus memberkati melalui banyaknya subangan 

berupa bahan-bahan natura dari warga jemaat. 

 

Melewati beragam tantangan dan pergumulan, gereja yang baru ini pun akhirnya ditahbiskan 

pada tanggal 30 November 1986. Ibadah Uji Coba (persiapan ibadah peresmian) dilaksanakan 

satu minggu sebelumnya, dihadiri banyak warga jemaat, di pimpin oleh KMJ saat itu, Pdt. 

Sealthiel Izaak. Seminggu kemudian dilakukan peresmian dan ibadah pentahbisan gereja. 

Peresmian dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Bpk. R. Suprapto. (Gubernur sempat komentar 

waktu pintu gereja dibuka pada saat peresmian, “Oh gereja istana”.) Mungkin karena melihat 

arsitektur gedung gereja yang terlihat mewah untuk ukuran saat itu. Ibadah pentahbisan dipimpin 

oleh Ketua Majelis Sinode GPIB Pdt. Benyamin Simauw, STh. 

 

Sejarah pun mencatat, acara peresmian saat itu diawali dengan prosesi alat-alat sakramen dan 

perlengkapan lainnya, diarak dari gereja lama di Jalan Kayu IV dan diterima di gereja yg baru di 

Jalan Bangunan Barat. Acara dihadiri oleh banyak warga jemaat dan undangan lainnya. Setelah 

adanya Gedung gereja baru ini, maka jumlah warga jemaat pun semakin bertambah banyak pula. 

Mereka yang sudah beribadah di GPIB Nazareth, dan di Betabara mulai kembali. 
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PENGALAMAN PELAYANAN PARA PENDETA SEBAGAI 

KETUA MAJELIS JEMAAT DAN PENGALAMAN PRESBITER 

MULA-MULA GPIB MARTIN LUTHER 

 
 
 

1. Pdt. Ida Anni Lontoh (1977 – 1980) 
 
 

Pdt. Ida Lontoh adalah pendeta pertama yang diutus oleh Majelis Sinode GPIB untuk 

melayani sebagai Ketua Majelis Jemaat GPIB Martin Luther. Pada masa pelayanannya, ia harus 

menghadapi banyak tantangan yang cukup berat diantaranya yang cukup pelik adalah suasana 

perpecahan yang telah Menyeruak muncul sejak gereja masih berada di Jalan Kayu IV, yang 

rupanya masih terus terbawa dan sangat mempengaruhi warga jemaat saat itu.  

 

Persoalan, masalah, rintangan tidak menyurutkan niat Pdt. Ida untuk melaksanakan tugas 

dan pengabdiannya dalam ladang pelayanan. Ia tetap melaksanakan tugas pelayanannya dengan 

baik sampai Majelis Sinode mengutusnya untuk melayani di jemaat lain (mutasi). 

 

 

2. Pdt. Subagyo Subroto (1980 – 1985) 
 
Pdt. Soebroto memulai pelayanan di GPIB Jemaat “Martin Luther” pada tahun 1980 dengan 

‘mewarisi’ perpecahan yang sudah terjadi sebelumnya. Perpecahan mengakibatkan terjadinya 

pemisahan warga jemaat menjadi 3 kelompok besar yaitu warga jemaat yang tetap di GPIB Martin 

Luther, warga jemaat yang ke GKI (Jl. Batu Wulung) dan warga jemaat yang ke GEMINDO. 

 

Majelis jemaat saat itu berupaya menghubungi keluarga Parinussa supaya Pdt Soebroto 

dapat tinggal di rumah mereka selama satu tahun dikarenakan jemaat tidak memiliki uang yang 

cukup untuk mengontrak sebuah rumah. Kondisi ekonomi jemaat yang saat itu sedang “kurang” 

akibat adanya perpecahan tentu sangat berdampak besar. Persembahan yang masuk pada 

kebaktian minggu pun sangat sedikit jumlahnya, sehingga tentu saja tidak mampu untuk 

menunjang pelayanan. 

 

Pada awal pelayanannya, kebaktian minggu hanya dihadiri tidak sampai 50 orang. 

Kebaktian-kebaktian lain pun tidak ada. Namun, setelah melakukan orientasi selama satu bulan 

maka dimulai dengan KA/KR (Kebaktian Anak / Kebaktian Remaja) selain ibadah minggu 

tentunya.  

 

Dapat dikatakan bahwa KA/KR dan Gerakan Pemuda;ah yang membangkitkan semangat 

kehidupan berjemaat aktif Kembali saat itu. Secara perlahan juga dicobalah berbagai cara dan 

pendekatan untuk menyelesaikan persoalan perpecahan tersebut, sambil berusaha dan terus 

berupaya untuk mengetahui dengan jelas persoalan apa sebetulnya yang membuat warga jemaat 

GPIB Martin Luther terpecah. 

 

Setelah 3 bulan mencoba berkomunikasi dan memimpin ibadah mimbar dengan jemaat 

GKI, dari pihak GKI mengharapkan diadakannya pertemuan warga jemaat untuk saling mengerti 

satu sama lain, dengan harapan mereka terpecah itu masih dapat kembali bersatu dengan GPIB 

Martin Luther. Tetapi, ternyata dari pihak GPIB Martin Luther ada yang merasa sakit hati karena 

Pdt Soebroto berusaha untuk berkomunikasi dengan pihak GKI. Atas dasar itulah, proses mediasi 

yang akan dilakukan oleh Pdt Soebroto tidak dilanjutkan. Setelah itu maka tidak ada lagi 

komunikasi dengan GKI. Setelah beberapa tahun berselang akhirnya GKI dilembagakan. Pada 

saat ingin dilembagakan, GKI terlebih dahulu berkomunikasi dengan Pdt. Soebroto terkait warga 

jemaat Martin Luther yang beribadah di GKI, mereka pun akhirnya diijinkan untuk bergabung 

dengan GKI. 
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Kurang lebih setelah tiga tahun pelayanan, rupanya perpecahan juga terjadi di lingkup 

jemaat GEMINDO sebagai akibat dari perebutan pendeta. Perpecahan di GEMINDO tersebut 

yaitu pada sekitar tahun 1983 membuat warga jemaat Martin Luther yang sudah beribadah di 

GEMINDO ingin kembali bergabung di Martin Luther. Tidak mudah, karena mereka terkendala 

dengan sikap pendeta di GEMINDO yang mempersoalkan persyaratan atministrasi.  

 

Setelah melalui proses diskusi dan pendekatan, akhirnya warga jemaat dipersilahkan untuk 

dapat memilih bergabung kembali tanpa ada persyaratan apapun ke Martin Luther. Pdt Soebroto 

lantas kemudian menanyakan kepada Pendeta Kokali sebagai Pendeta yang melayani di 

GEMINDO, apakah ia ingin bergabung melayani di GPIB. Ternyata Pdt. Kokali menerima 

tawaran tersebut.  

 

Setelah melalui komunikasi dengan Majelis Sinode GPIB dan melalui proses percakapan 

intens serta pengurusan administrasi, akhirnya dengan restu dan kehendak Tuhan Pdt. Kokali pun 

resmi diterima menjadi pendeta GPIB. Dalam perjalanan pelayanan sebagai pendeta GPIB, ia 

bahkan pernah menjabat sebagai Ketua III Majelis Sinode GPIB. 

 

Kondisi jemaat dan persekutuan di GPIB Martin Luther semakin hari semakin membaik. 

Ini tak lepas dari wujud pelayanan yang digerakan oleh KA/KR dan Gerakan Pemuda saat itu. 

Kemudian dilanjutkan dengan mulai adanya Kebaktian Rumah Tangga (KRT), Kebaktian Minggu 

pun ditambah menjadi dua kali yaitu pagi dan sore. Hal ini tentu saja berdampak positif yaitu 

semakin membaiknya kondisi keuangan jemaat, yang kemudian ditandai juga dengan kemampuan 

mengontrak rumah bagi pendeta. 

 

Pada saat Pdt. Soebroto menjadi KMJ, Panitia Pembangunan Gereja memang sudah ada, 

namun Panitia Pembangunan belum bekerja, hal ini bisa jadi dikarenakan pada saat pelayanan Pdt. 

Ida Lontoh situasi sangat berat dan tidak kondusif, sehingga tidak ada dukungan penuh.  

 

Setelah satu bulan kehadiran Pdt. Soebroto di Martin Luther, ia diminta mengadakan rapat 

bersama. Hasilnya sangat positif, karena panitia mulai Kembali bekerja, mereka pun mendapat 

sumbangan dana dari para donatur. Kondisi yang cukup kondusif ini dimanfaatkan oleh panitia 

pembangunan dengan melakukan dua kali bazaar (di ASMI dan di Senayan). 

 

Pada saat itu ada rencana pemerintah untuk melakukan apa yang diistilahkan sebagai 

‘potong uang’, ini membuat panitia bergerak cepat dengan uang yang ada saat itu yaitu sebesar 55 

juta rupiah untuk segera ditukar ke dalam mata uang dolar. Setelah proses ‘pengguntingan uang’ 

oleh pemerintah selesai, maka uang yang didolarkan tersebut dirupiahkan kembali.  

 

Tanah untuk gedung gereja yang baru sekitar 1000 m2 dengan harga Rp 100.000 / m2. 

Dengan hanya memiliki uang sebesar 55 juta tentu saja belum cukup untuk membeli/melunasi 

tanah yang akan didirikan gereja tersebut. Tetapi, melalui usaha pencarian dana serta kerja keras 

panitia maka dana bisa terkumpul. Apalagi setelah didolarkan dan dirupiahkan kembali rupanya 

ada penambahan nilai. Tanah pun dilunasi dan panitia pembangunan gereja baru mulai berproses 

diawali dengan peletakan batu pertama. Setelah peletakan batu pertama panitia pembangunan 

tetap fokus dan bertekad menyelesaikan pembangunan gedung gereja, pelaksanaan pembangunan 

berjalan pesat. 

 

Dalam masa sulit, saat itu sekretariat kantor gereja tetap berjalan melalui kordinasi Bpk. 

Lasut dan Bpk. Kowel. Meskipun harus bekerja menggunakan meja dan kursi yang sudah tua. 

Kedua orang ini patut diteladani karena memiliki integritas dan sumbangsih besar di kantor gereja. 

Kalau tidak ada mereka, kantor gereja tidak mungkin berjalan saat itu. Kasir diberi honor oleh Ibu 

Betty Paruntu, karena kondisi keuangan gereja yang belum mencukupi. Ibu Sinubu sebagai  kasir  

juga sangat antusias dalam pelayanan, ia turut membantu pelayanan perkunjungan bersama 

presbiter ke rumah-rumah jemaat. 
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Pelayanan di Kelapa Gading. Pelayanan pun mulai berkembang sampai ke wilayah Kelapa 

Gading. pada saat itu, ada Vikaris Pauline Gerungan (sekarang sudah pendeta) yang juga ikut 

membantu serta berusaha menyelesaikan atau meredakan masalah yang ada melalui berbagai 

perkunjungan.  

 

Pada saat itu ada jemaat Kel. Turangan-Lengkey dan Kel. Sahbandar yang meminta Pdt. 

Soebroto untuk memimpin ibadah Natal. Usulan tersebut disambut baik oleh orang-orang yang 

ada di Kelapa Gading. Dari sanalah juga akhirnya dimulailah persekutuan oikumene.  

 

Untuk acara ibadah oikumene saat itu masih kesulitan mencari tempat beribadah. Kel. 

Turangan lalu kemudian memberikan rumahnya untuk dijadikan tempat beribadah. Orang-orang 

yang tergerak hatinya saat itu pun saling membantu mengumpulkan uang dan membeli kursi. Pada 

waktu itu memang Komandan Kodim Jakarta Utara menyediakan lahan jika ingin mendirikan 

tempat ibadah. Namun belum sempat ditanggapi, Kel Turangan sudah berencana untuk pindah. 

Rumah yang dulu diberikan untuk tempat ibadah tetap bisa diteruskan atau digunakan oleh GPIB. 

 
 

3. Pengalaman Bpk Jootje Tumbelaka dalam pelayanan sebagai Presbiter 

 
i. Periode Periode 1983-1984 (masa peralihan) 

ii. Periode 1984-1988 
iii. Periode 1988-1992 
iv. Periode 1992-1996 
v. Periode 1996-2002 

vi. Periode 2002-2007 
 

Pernah dipercayakan menjabat PHMJ dari tahun 1983 sampai tahun 2005 untuk posisi-

posisi sebagai Sektretaris 1 dan Ketua III. Ia  mengawali pelayanan di tahun 1983, bersama dengan 

Sekretaris yaitu Pak Arie Kawet menata rapat-rapat dengan materi yang sesuai dengan kondisi 

jemaat dan keadaan gereja saat itu yang masih berada di jalan Kayu.  

 

Seiring perjalanan waktu, ada keputusan dari hasil rapat Pleno dan PHMJ untuk 

memprioritaskan pelayanan perkunjungan. Hasilnya sangatlah luar biasa, pelayanan perkunjungan 

tersebut diberkati Tuhan dengan semakin bertambahnya jumlah jemaat.  

 

Setelah itu, ada juga beberapa keputusan strategis yang diambil yaitu antara lain: 
 

1. Membetuk team Diakonia untuk pembagian natura kepada jemaat yang 

membutuhkan. 

2. Membiayai jemaat yang meninggal dunia sampai p ad a  pemakamannya oleh 

Yayasan Dana Kami.  

3. Peningkatan pelayanan di wilayah Kayu Putih dan Kelapa Gading. Juga 

pertemuan-pertemuan dengan GPIB Betabara yang berada di wilayah GPIB Martin 

Luther. 

4. Dengan giatnya semua Majelis Jemaat dalam melayani terlebih di wilayah Kayu 

Putih dan Kelapa Gading maka akhirnya dikembangkan sektor pelayanan menjadi 5 

sektor. 

- Sektor I, Kp. Baru+RW Tegalan dan Kayu Jati. 

- Sektor II, Kampung Ambon 

- Sektor III, Pulo Mas, Alfa Mas 

- Sektor IV, Kelapa Gading 

- Sektor V, Vila Mas+Kayu Putih dan Flat Pulo Mas. 
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Untuk tim perkunjungan yan sangat aktif di Wilayah Kelapa Gading saat itu dikoordinir 

oleh Bpk. Theo Pelealu, di wilayah Kayu Putih dan untuk wilayah Vila Pulomas oleh E.E.E.Sigar-

Pesik, lantas di Pulomas dan Alfa Mas oleh Ibu A.L.Tumundoh-Wullur. 

 

Dengan semakin berkembangnya jemaat di Kelapa Gading dibuka pula Pos Pelayanan 

bertempat di rumah Kel. Turangan-Lengkey. Demikian juga di Flat Pulomas dibuka Pos 

Pelayanan baru. Ibadah pembukaan pos baru tersebut dipimpin oleh Pdt. Rudy Safardan. 

Juga untuk pelayanan Sekolah Minggu tidak ketinggalan untuk  membuka pos pelayanan: 

1. Rw Mangun Tegalan di rumah Kel Tumbelaka-Tuginem 

2. Kp Baru di rumah Kel. Worek. 

3. Pulomas di rumah Kel. Zackarias-Patty. 

4. Alfa Mas di rumah Kel. Chris Pattikawa. 

5. Flat Pulomas. 
 
 

Sejarah mencatat awal mula terbentuknya PKB di Martin Luther diawali pada saat Pak Jootje 

menghubungi Pak Jan Paruntu saat itu untuk NoBar tinju antara Moh. Ali vs Joe Frizer di 

rumahnya Pak Jan. Dan saat itu juga Pak Jootje mengundang bapak-bapak yang ada saat itu untuk 

ikut hadir, antara lain: Pak Arie Kawet, Pak John Pandelaki, Pak Lewir, Pak Hasibuan, Pak 

Parinussa, Pak HW Pangemanan dan lainnya. Dari sini mulailah terbentuk kepengurusan PKB 

dimana sebagai Ketuanya adalah Pak Jan Paruntu dan Sekretaris Pak Hasibuan. 

 

 

4. Pdt. Sealthiel Izaak (1986 – 1990) 

 

Pada saat itu (Jan 1986) masih beribadah di gereja pertama yaitu di jalan Kayu IV no.4. 

Sementara pastori masih memakai rumah kontrakan di Jln. Mutiara II. Dua tahun kemudian pindah 

kontrakan rumah, di Jln. Kayu Putih. 

 

• Sektor-sektor Jemaat 

Jemaat Martin Luther pada saat itu terdiri dari 6 sektor. Sektor IV dan V wilayahnya berada di 

Kelapa Gading. Ada juga Pos pelayanan di kelapa Gading untuk ibadah Minggu, PA dan PT dan 

kegiatan lainnya, bertempat di rumah keluarga Bpk. Edi Turangan (Kel,Turangan-Lengkey). 

Persekutuan Ini merupakan cikal bakal lahirnya jemaat baru, GPIB di Kelapa Gading. 
 
 

• Pelaksana Harian Majelis Jemaat (PHMJ) GPIB Tahun 1986 

- Ketua Majelis Jemaat:  Pdt. Sealthiel Izaak 

- Ketua I:    Penatua Bob Lumowa. 

- Ketua II:    Penatua Buce Lumingkewas 

- Ketua III:   Diaken Jootje Tumbelaka 

- Ketua IV:   Penatua Daan Sahbandar 

- Sekretaris:   Penatua Arie Kawet – diganti Penatua Koesmarsoediyono 

- Sekretaris I:   Bpk. Lasut – diganti Jootje Tumbelaka 

- Bendahara:   Diaken Conny Arya Supit 

- Bendahara I:   Diaken Ibu D. Sinubu 
 
 

• Koordinator Sektor 

- Sektor I:    Penatua Les Lintuuran. 

- Sektor II:   Diaken Marga Wauran Heuvelman 

- Sektor III:   Penatua Ny.L Tumondoh 
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- Sektor IV :   Penatua Theodorus Pelealu 

- Sektor V:   Diaken Tabita Sinaga 

- Sektor VI :   Diaken Yano Supit. 
 

 

• Bidang Pelayanan Kategorial 

- Ketua BPK PA:   Ibu Saartje Parinusa 

- Ketua BPK PT:   Sdr Meike Paruntu 

- Ketua BPK GP:  Sdra Stevi Soriton. 

- Ketua BPK PW:   Ibu Nori Kusler Sumual 

- Ketua BPK PKB:  Bpk Paul Lewier 
 
 

• Pendeta Domisi 

1. Pdt. Hendrik Ongirwalu (almh) 

2. Pdt. Toosye Hatumessen Tapilatu 

 

• Jemaat dan Pergumulannya 
 

Jemaat GPIB Martin Luther (pada saat itu) warganya berasal dari Sulawesi Utara (mayoritas), 

Maluku, Jawa, Tapanuli, dan beberapa suku lainnya. Akibat adanya perpecahan yang terjadi 

sebagian kecil jemaat lalu kemudian memisahkan diri dan membangun gereja yang diberi nama 

GPIB “Betabara”. Letak gereja ini tidak jauh dari GPIB Martin Luher. Upaya untuk 

mempersatukan tentu saja terus dilakukan. Setelah peresmian gereja Martin Luther yang baru di 

Jln. Bangunan Barat, melalui pendekatan dan pelayanan perkunjungan maka beberapa anggota 

jemaat mau untuk kembali beribadah di Martin Luther. 

 

Dengan ditempatkannya Pdt. Fransie Ihalauw Hukom sebagai Pendeta Jemaat di Betabara 

maka lalu kemudian terjalinlah Kerjasama yang akhirnya mendorong mereka untuk kembali 

bergabung. Pendeta Izaak pun bisa melayani di Betabara, dan kemudian pelaksanaan sakramen 

Baptisan dilakukan di Martin Luther. Surat-surat Gerejawi diterbitkan atas nama GPIB Martin 

Luther. 
 
 

• Pembangunan Gereja Baru 
 

Pada saat Pdt. Izaak mulai bertugas, bangunan gereja baru sudah sementara dibangun. Masih 

pada tahap awal saat itu. Ketua Panitia Pembangunan adalah Penatua dr.Jan Takasihaeng, Wakil 

Ketua Panitia adalah Bpk. Ir. Ben Koemolontang. Nah, yang menarik adalah walaupun ada banyak 

tantangan dan pergumulan, gereja yang baru ini akhirnya dapat ditahbiskan pada tgl 30 Nopember 

1986. Ini semua tentunya adalah karena pertolongan Tuhan.  

 

Ibadah Uji Coba (persiapan ibadah peresmian) dilaksanakan satu minggu sebelumnya, 

dihadiri oleh banyak warga jemaat. Ibadah itu sendiri dipimpin oleh KMJ, Pdt. Sealthiel Izaak. 

Seminggu kemudian dilakukan peresmian dan ibadah pentahbisan gereja. Peresmian dilakukan 

oleh Gubernur DKI Jakarta Bpk. R. Soeprapto. Bapak Gubernur sempat komentar waktu pintu 

gereja dibuka pada saat peresmian: “Oh gereja istana”. Memang gereja sangat megah. Ibadah 

pentahbisan dipimpin oleh Ketua Majelis Sinode GPIB Pdt Benyamin Simauw, STh. 

 

Awal acara peresmian, diawali dgn prosesi alat-alat sakramen dan perlengkapan lain, yaitu 

diarak dari gereja lama dan diterima di gereja yang baru. Acara dihadiri oleh banyak warga jemaat 

serta undangan lainnya. Sejak saat itu jumlah warga jemaat semakin bertambah banyak.  

 

Mereka yang tadinya sudah beribadah di GPIB Nazareth, di Betabara pun mulai kembalia 

beribadah di Martin Luther. Ada pula jemaat-jemaat baru yang mendaftar menjadi anggota jemaat. 

Pada saat Pdt. Izaak pindah / mutasi ke GPIB Immanuel Tanjung Pandan pada bulan April 1990, 
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jumlah warga jemaat sudah mencapai sekitar 400-an kepala keluarga. Oleh anugerah Tuhan 

Jemaat berkembang sangat pesat, pelayanan bertambah maju, persekutuan bertumbuh dalam kasih 

dan keakraban, keuangan jemaat pun semakin meningkat.  

 

Wilayah Martin Luther, dalam hal ini sektor IV dan V mulai dipersiapkan menjadi satu 

jemaat mandiri. Walaupun mereka masih sebagai sektor bagian dari Martin Luther, tetapi sudah 

diberi kebebasan untuk mengelola pelaksanaan pelayan dalam koordinasi dan anggung jawab 

jemaat Martin Luther. Disamping itu, mulai dicari lahan tanah untuk persiapan jemaat di Kelapa 

Gading. Pada saat itu ada memo dari Dandim Jakarta Utara Bpk. Kolonel Paruntu (yang masih 

aktif saat itu), untuk mendapatkan tanah, tetapi oleh karena adanya tarik-menarik keinginan tanah 

itu akhirnya tidak sempat diurus. 
 
 

• Pos Pelayanan di Flat Pulomas  
 

Jemaat Martin Luther juga melayani pos pelayanan di Flat Pulomas. Ibadah Minggu 

dilaksanakan setiap minggu. Orang menyebuat wilayah itu sebagai wilayah “Sodom dan 

Gomora”. Pelayan perkunjungan ditingkatkan saat itu dalam rangka menjangkau warga flat 

yang beribadah di pos itu. Mobilitasnya sangat tinggi karena warga flat silih ganti, datang 

pergi jarang ada yang menetap dalam kurun waktu lama. Positifnya mereka menjadi benih 

yang tersebar kemana pun mereka pergi dan bertumbuh.  

 

• POUK Kelapa Gading 
 

Sebagian jemaat warga sektor IV dan V karena domisili di wilayah Kelapa Gading 

beranggota jemaat ganda. Terdaftar sebagai jemaat GPIB Martin Luther, tetapi juga sebagai 

warga jemaat POUK Kelapa Gading. Bahkan ada diantara mereka menjadi pengurus Pouk 

yang s a n g a t  aktif. Ini t e n t u  s a j a  menjadi masalah tersendiri. Tetapi setelah diadakan 

kerjasama dengan pendeta yang saat itu melayani di Pouk, disepakati bahwa pada saat ibadah 

minggu yang menggunakan Tata Ibadah GPIB, yang memimpin adalah pendeta GPIB. 

Sakramen Baptisan juga dilayani oleh GPIB bagi warganya. 
 
 

• Tantangan-tantangan yang Dihadapi. 
 

1. Pada saat memulai pelayanan, jemaat mengatakan “Ada banyak warga jemaat ikut 

Persekutuan Doa. Kolekte mereka dibawa kesana”. Ini tantangan yang harus 

disikapi dengan bijak. Tidak boleh diputus begitu saja. Tantangan dijawab dengan 

peningkatan pelayanan yang berkualitas melalui pelayan firman dan pelayanan 

perkunjungan. Dilaksanakan juga sebuah bseminar Keluarga Kristen dan Penyegaran 

iman yang dipimpin oleh Pdt. Detmar Scheunemann, seorang dosen d i  Institut 

Injil Indonesia Batu-Malang. Ada pro dan kontra, t e t a p i  pelayanan tetap 

dilaksanakan. Hasilnya sangat positif, banyak orang yang bisa dilayani secara pribadi 

untuk menerima Yesus. K emud ian  jug a,  o rang-orang yang tadinya ikut 

persekutuan doa diluar, akhirnya ikut beribadah kembali di Martin Luther. Dibuka 

Ibadah Persekutuan doa subuh untuk buka usbuh pada hari Senin dan tutup usbuh pada 

hari Sabtu. Ini dibuat selain untuk jemaat pada umumnya tetapi j u g a  untuk 

menggiring saudara-saudara yang ikut persekutuan doa diluar supaya tetap di Martin 

Luther. Pdt. Izaak mengatakan, “bahwa melayani jemaat seperti pelihara ayam. Kalau 

ayam dikasih makan yang baik, ayam pasti bertelur di rumah. Kalau tidak diberi 

makan yang baik, dia bertelur diluar” 

 

2. Sebuah kesaksian: Seminggu setelah pentahbisan gereja, pada saat keponakan Pdt. 

Izaak masuk gereja untuk ibadah Minggu, dia melihat ada selebaran diantara 
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tumpukan warta jemaat di depan pintu masuk. Dipikirnya akan ada lagi acara 

seminar. Setelah dilihat ada gambar P d t .  I z a a k  dengan ketua panitia 

pembangunan dr. Jan Takasihaeng. Selebaran itu sebagai berikut: A d a  w a j a h  

P d t .  I z a a k  yang diambil dari foto di booklet acara pentahbisan yang di pasang 

untuk sambutan saya saat pentahbisan. Hanya wajah yang diambil tanpa baju, kecuali 

celana dalam, yang kemudian dimodifikasi sebagai pelecehan, dan di leher tembus 

sebuah pisau, l a l u  ditangan pegang salip tapi tembus di kepala ketua panitia. 

Dibawahnya ada gambar tengkorak dan darah. Diatas ada tulisan begini: “Pdt Sealthiel 

Izaak, kepala complong, enak dibuat sate”. Bpk dr Jan Takasihaeng sempat komentar, 

“aman pak pendeta kalau ada salib”. 

Ketika Bapak Paruntu sebagai Dandim Jakarta Utara mendengar hal itu, dia 

mengatakan kita cari yang membuat poster ini. Tetapi Pdt. Izaak mengatakan 

tidak usah, hal itu adalah sebuah teror semata. Saya sempat bergumul dengan realitas 

ini. Tetapi Tuhan memberi kekuatan kepada Pdt. Izaak dan keluarganya. Oleh karena 

itu pulalah maka dalam sementara waktu tatkala ada pelayanan keluar dan 

perkunjungan maka Pdt. Izaak selalu mendapat pengawalan. 

 

3. Pemilihan Majelis Jemaat juga mengalami kendala. Karena saat  i tu  ada yang 

menghendaki agar mereka yang ikut persekutuan doa dicoret saja namanya. Kami 

mengambil jalan penggembalaan dan mereka yang ikut persekutuan doa diluar, harus 

menandatangani persetujuan untuk aktif di GPIB Martin Luther. Berkat pertolongan 

Tuhan semuanya pun berjalan lancar. Peneguhan dipimpin Ketua I Majelis Sinode 

GPIB saat itu, Pdt Hallie Jonathan, STh. 
 
 
Penutup 

Banyak cerita yang indah, suka duka pelayanan, yang tidak sempat kami tulis disini semuanya 

oleh karena berbagai keterbatasan. Namun apa yang terjadi di jemaat ini, merupakan karya besar 

Allah dalam Yesus bagi kita jemaatNya, bagi GPIB bahkan bagi Indonesia. Tanpa Dia tidak akan 

ada jemaat GPIB Martin Luther. Jemaat ini dihadirkan Tuhan untuk bersaksi tentang karya-Nya. 

Para pelayan dan warga jemaat silih berganti, datang dan pergi, bahkan ada yang telah dipanggil 

Tuhan, tapi gereja-Nya akan tetap ada untuk bersaksi sampai kedatangan-Nya kembali. Pada 

akhirnya semuanya ini, hanyalah kita kembalikan untuk DIA yang empunya kita dan gerejaNya. 

SOLI DEO GLORIA. 

 

 

5. Alm. Pdt. Rudy Safardan (1990-1994) (Ditulis oleh Ibu Elly Safardan) 
 
 

Selayang Pandang mengenai pengalaman pelayanan Alm. suami tercinta Pdt. Rudy 

Safardan Soewito M.Th. selama +/- 4 tahun di Jemaat GPIB Marthin Luther Jakarta Timur. 

Banyak kenangan indah yang berkesan tetapi juga tidak luput dari tantangan dan persoalan. Hal 

ini merupakan hal yang lumrah dalam pelayanan setiap Hamba Tuhan dimana pun ia ditempatlan 

Tuhan. 

 

Selama 4 tahun melayani di Jemaat GPIB Marthin Luther ini, kami selalu ditopang dalam 

doa dan support serta nasihat dari orang tua rohani kami, antara lain Alm. Bapak/Ibu Lintuuran, 

Alm. Bpk/Ibu Lasut, Alm. Bp/Ibu Taroreh, Alm.Bp/Ibu Kowel, Alm. Bp. Christ Pattikawa, Alm. 

Bp/Ibu Pattian, Alm.Bp. John Pandelaki, dan masih banyak yang lain yang tentunya tidak bisa 

disebutkan satu persatu disini. Hal ini pasti dialami juga oleh pendahulu kami ataupun keluarga 

pendeta setelah kami. 

 

Jemaat GPIB Marthin Luther merupakan Jemaat yang juga mempunyai persekutuan yang 
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indah dan kekeluargaan yang sangat kental, sehingga terjadi keakraban satu dengan yang lainnya. 

Kami saling mengenal tidak hanya di permukaan tetapi sampai jauh di dalam hati. 

 

Saat kami melayani di Jemaat GPIB Marthin Luther, ada tradisi yang dibuat oleh Jemaat 

dimana setiap tahun diadakan 2 (dua) kali Ibadah Syukur di Pastori, yaitu dalam rangka ulang 

tahun Pendeta dan juga istri pendeta. Tujuannya adalah untuk lebih mengakrabkan jalinan kasih 

& persaudaraan antara majelis, jemaat dan keluarga pendeta. 

 

Itulah mungkin penggalan singkat apa yang dapat kami sampaikan. Semoga persekutuan 

Jemaat GPIB Marthin Luther semakin bertumbuh, berkembang dan selalu diberkati Tuhan, 

menjadi perteduhan  untuk banyak orang dan nama Tuhan dimuliakan. 

 

 

6. Alm. Pdt. Cenraad Charles Hursepuny (1994 – 1999) - (Ditulis oleh ibu Olly 

Hursepuny – Piry) 
 

Puji Syukur dan terima kasih kami sekeluarga naikkan pada Tuhan karena melalui Majelis 

Sinode yang telah menempatkan dan memberikan kepercayaan pada suami, ayah, opa kami untuk 

dapat melayani di Jemaat GPIB Martin Luther selama +/- 5 tahun. 

 

Banyak kenangan manis selama melayani didampingi istri, anak-anak dan cucu yang tetap 

kami kenang sampai saat ini. Pada akhirnya papa boleh pensiun dari kependetaannya dan 

dilakukan ibadah purna masa bakti bersama Jemaat Martin Luther. 

 

Tidak berlebihan bilamana budi baik dari Jemaat dengan memberikan bantuan dana untuk 

kami mendapatkan rumah yang dapat kami tempati hingga saat ini. 

 

Demikianlah yang dapat kami sampaikan sebagai ungkapan rasa syukur dari kami 

sekeluarga atas segala kebaikan dari Jemaat GPIB Martin Luther. Tuhan Yesus memberkati kita 

semua. 

 
 

7. Pdt. Richard Tumondo (1998 – 2000) 
 
 

• Ketika datang melaksanakan tugas di GPIB Jemaat Martin Luther Jakarta Timur, sekitar 

tahun 1998 - 2000. Melalui PHMJ, Pdt. Richard ditempatkan sementara di Keluarga Joseanno 

Waas (Villa Pulo Mas)/ Hal ini disebabkan KMJ yang akan digantikan yaitu Pdt. Conrad 

Hursupunny masih menempati Pastori di Jl. Kayu IV. Hal itu tidak mengurangi effektifitas 

Pdt. Richard untuk melaksanakan tugas, apalagi jemaat memberikan sebuah kendaraan 

operasional pelayanan. 

 

• Hal pertama yang dilihat dan d i alami ketika melaksanakan tugas di GPIB Jemaat Martin 

Luther adalah Gedung Gerejanya besar tetapi AC-nya sangat minim. Hal ini tentu saja 

menyebabkan pada siang hari panas luarbiasa. Hal lainnya adalah kalau hujan lebat di 

Jakarta, maka airnya meluap dan pasti masuk juga ke halaman gereja. 

 

• Program utama yang coba dilakukan oleh Pdt. Richard saat itu adalah PEMBINAAN BPK, 

khususnya GP karena masa itu banyak anak-anak GP yang terpengaruh mengikuti 

"persekutuan" KKR dan ibadah healing. Lalu diadakan kunjungan bersama korsek dan 

ditemani o l e h  Sekretaris PHMJ saat itu yakni Pnt. Arie Kawet. Dalam seminggu 

perkunjungan dilakukan sebanyak empat kali di empat sector pelayanan GPIB Jemaat Martin 

Luther. 
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• Program berikutnya setelah melihat kenyataan kalau PHMJ GPIB Jemaat Martin Luther 

sudah berusia di atas 50 tahun, maka Pdt. Richard m e m persiapkan kaderisasi  beberapa  

anggota  GP yang  nantinya  bisa  menjadi  PHMJ. Kaderisasi itu berhasi; dimana ada 

beberapa diantaranya yang bisa masuk menjadi PHMJ seperti Jefry Bagi dan Maxi. 

 

• Selanjutnya yang sempat dilakukan ketika menjalankan tugas di GPIB Jemaat Martin 

Luther adalah pengadaan AC di gedung gereja. Program itu berhasil diwujudkan dengan 

membuat kegiatan GOLF di ANCOL yang dibuka langsung oleh GUBURNUR DKI saat itu 

yaitu Bpk.  SUTIYOSO. umtuk kegiatan besar ini banyak yang terlibat diantaranya 

Mayjen Albert Paruntu. Ada juga keluarga Kirangen Tungka., Keluarga Unuputty, keluarga. 

Pattian, keluarga Kussler, keluarga Koemolontang Paat, Kel. Paruntu Pirrie, serta beberapa 

keluarga lainnya yang tidak sempat lagi diingat. Serta tentu saja partisipasi dari seluruh 

jemaat.  

 

 

• Selama melayani di GPIB Jemaat Martin Luther, Pdt. Richard juga konsentrasi dalam 

melayani warga jemaat yang berada di Pos Pelayanan Pulo Mas. 
 
 

Sumbangsih GPIB Martin Luther untuk SINODE dan MUPEL 
 

• Bertempat di GPIB Martin Luther Program Sinodal yang dilaksanakan oleh MUPEL DKI 

berupa KOPERASI JEMAAT, termasuk di dalamnya adalah pemeriksanaan kesehatan gratis. 

Pogram ini dibuka langsung oleh Ketua Mupel DKI saat itu yaitu Pdt. Joppie Hukom.S.Th. 

 

• GPIB Martin Luther dipilih oleh MS GPIB sebagai Jemaat Pertama di GPIB yang 

melaksanakan Program MPP (Masa Persiapan Pensiun) setahun lamanya bagi Pdt yang akan 

menjalani masa Emiritus. 

 

• GPIB Martin Luther menjadi jemaat pertama di Lingkup GPIB yang melaksanakan Program 

Pengadaan Rumah (PPR) bagi pendeta yang telah emiritus. 

 

• Bersama GPIB Anugerah Bekasi. GPIB Martin Luther telah sangat berperan dalam 

memberdayakan kembali PUSAT PEMBINAAN WARGA GEREJA (PPWG) di Lawang 

Jawa Timur yang saat itu sudah tidak dapat lagi beroperasi karena kekurangan dana serta 

infrastruktur. Direktur PPWG saat itu adalah Pdt. G. J Siahanenia bahkan sempat menginap 

khusus di Pastori selama kurang kebih dua bulan demi pemberdayaan kembali PPWG GPIB 

di Lawang. Hasilnya cukup berhasil, dimana GPIB Martin Luther bersama GPIB Anugerah 

Bekasi bisa membeli beberapa perangkat computer yang kemudian dengan menggunakan 

mobil gereja membawa komputer langsung ke Lawang juga bersamaan dengan dana yang 
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berhasil dikumpulkan. 
 

 

Penutup 

 

Sekalipun secara waktu bertugas Pdt. Richard Tumundo di GPIB Martin Luther tidak terlalu lama, 

tetapi ia sangat bersyukur oleh karena selama menjadi Pendeta / KMJ GPIB Marthin Luther ia 

banyak ditopang oleh rekan-rekan pendeta yang berdomisili di Jemaat, seperti Pdt. Tosye 

Hatumesen-Tapilatu serta Pdt. Jeane Maindoka dari GMIM. Soli Deo Gloria.  

 

 

8. Alm. Pdt. Jacob Daniel Mait (2000-2004) (Ditulis oleh ibu NaomiSientje Mait 

– Karundeng)  
 

Pengalaman mendampingi Pelayanan Alm. Bp. Pdt. J D. Mait 

 

Di awal September 2000 kami memasuki Jemaat GPIB Martin Luther setelah dimutasikan 

dari Jemaat GPIB Eben Haezer Surabaya. Saat itu penyambutan Jemaat Martin Luther luar biasa 

baik mulai di Gereja sampai ke Pastori di Jl. Kayu 4 Kampung Ambon Jakarta Timur. PHMJ yang 

ada saat itu adalah: Bp. Pnt. George Pattian sebagai Ketua I, Bp. Pnt. Kussler sebagai Ketua II, 

Bp. Pnt. Jootje Tumbelaka sebagai Ketua III, Bp. Pnt. Sudibyo sebagai Ketua IV, Bp. Pnt. Ari 

Kawet sebagai Sekertaris, Bp. Dkn. Jeffry Baggie sebagai Sekretaris I dan Ibu Pnt. Kumolontang 

sebagai Bendahara. 

 

Keadaan Jemaat pada saat itu umumnya sudah berjalan dengan baik. Ibadah Minggu 

dilaksanakan sebanyak 3 kali di Gereja yaitu pada jam 9.00 dan jam 18.00 WIB. Sementara itu 

ibadah di Flat Pulomas dilaksanakan pada jam. 7.00 namun beberapa tahun kemudian Ibadah 

Minggu di Flat akhirnya di pindahkan ke Gereja dengan jam yang sama. Ibadah sektor berjalan 

seminggu sekali, sama halnya dengan Ibadah-ibadah Pelkat berjalan rutin seminggu sekali. 

 

Wilayah Pelayanan saat itu terbagi 4 Sektor: 1. Wilayah Waringin, Jl. Pemuda dan 

sekitarnya. 2. Jl. Bangunan-bangunan dan sekitarnya. 3. Pulomas dan sekitarnya, 4. Tanah Mas, 

Kayu Putih dan Flat Pulomas. 

 

Satu bulan sekali Ibadah Sektor digabung di gereja dengan bentuk acara ibadah dibuat 

sedikit berbeda seperti dalam bentuk Penyegaran Iman. Bahkan sesekali diundang juga beberapa 

artis Ibukota yang sebagian besar diproduseri oleh Bp. Chris Patikawa selaku Majelis Jemaat 

Sektor III saat itu. 

 

Menjelang acara perayaan Paskah, biasanya seminggu sebelumnya ada beberapa kegiatan 

seperti Doa dan Puasa pada hari Rabu dilanjutkan Malam Getsemani pada hari Kamis, kemudian 

Jumat Agung. Perayaan Paskah Jemaat biasa di lakukan di luar Gereja. 

 

Kondisi Majelis Jemaat Martin Luther sangat aktif dalam Ibadah-ibadah dan perhatian 

satu dengan yang lainnya sangatlah baik. Seperti misalnya jika ada jemaat yang sakit, berduka, 

kesulitan, maka mereka sangat cepat untuk saling membantu. Begitu juga perhatian Majelis 

Jemaat terhadap Pendeta sangatlah baik. 

 

Demikianlah apa yang kami rasakan selama dalam pelayanan mendampingi Alm. Bp. Pdt. 

JD. Mait dalam melayani Jemaat GPIB Martin Luther dari sejak bulan September 2000 – 

November 2004. 

 

 

9. Pdt. Hallie Jonathans (2004 – 2010) 
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Enam tahun melayani di Jemaat "MARTIN LUTHER" Jakarta Timur yaitu sejak tahun 

2004 sampai tahun 2010. Selama melayani ada begitu banyak pengalaman pelayanan, namun pada 

kesempatan ini Pdt. Hallie hanya menyajikan beberapa saja pengalaman dan kesan selama 

melayani di Jemaat Martin Luther, antara lain: 

 

Pertama, pengalaman dan harapan Pdt. Hallie yang belum terwujud yaitu cita-cita 

menjadikan atau mendirikan sebuah klinik di GPIB Martin Luther sebagai sebuah bentuk 

pelayanaan penjangkauan juga. Pelayanan Vaksinasi bagi bayi dan anak sehingga bisa juga 

menjaring anak-anak Non Kristen.  

 

Pada saat itu Pdt. Hallie sudah sempat berbicara dengan Presbiter terpilih Jemaat 

“NAZARETH”, yaitu dengan maksud untuk menggunakan rumah yang kosong dan sedang tidak 

digunakan untuk pastori. Jadi intinya mau kerjasama dengan Jemaat “NAZRETH” untuk proyek 

vaksinasi buat bayi dan anak. Saat itu malah Jemaat ”NAZARETH” mau lebih dari itu, bahwa 

pelayanan bagi orang dewasa juga dilakukan supaya pelayanan bisa lebih luas. Tetapi apa yang 

dicita-citakan itu belum bisa terwujud.  

 

Kedua, pengalaman melakukan pelayanan-pelayanan yang menarik, baik dalam hubungan 

dengan kepemudaan, juga dengan PS “Kerusso” yang merupakan inisiatif Keluarga Ibu Windrati 

Gang bersama suami terkasih, Jeffry Gang. Juga ada English Class, dan pelayanan keluarga bagi 

mereka yang berada dalam kondisi tertentu.  

 

Ketiga, ini adalah merupakan salah satu pengalaman yang terindah, yaitu perkunjungan dan 

hubungan baik dengan setiap Diaken dan Penatua dalam Jemaat. Berdasarkan kesaksian dari 

Bapak Dekkie M Pijoh, pernah suatu ketika dalam perkunjunan bersama Pdt. Hallie Jonathans dan 

Pnt. Ari Kawet ke rumah keluarga Hutabarat, mereka kehujanan dan basah kuyub. Tetapi saat itu 

perkunjungan tetap dilakukan bahkan mereka punditerima dengan senang hati oleh Kel. Ibu 

Martha Hutabarat, walaupun dengan badan yang basah kuyub, sampai akhirnya pakaian pun 

kering di badan. Setelah perkunjungan mereka masih harus melanjutkan perjalanan ke gereja 

untuk melakukan rapat rutin PHMJ. 

 

Keempat, adanya kegiatan tahunan yang menarik. Selalu harus ikut Pembinaan Mentor, 

PST, itupun sambil menjabat sebagai Ketua Dep. Litbang MS (Sejak 2006 sampai Oktober 2010). 

Sejak 1 Juli 2010 Pdt. Hallie sudah bukan pendeta Aktif GPIB lagi. 

 

Kelima, cerita yang menarik tentang Tembok Miring Martin Luther, ini bukan Menara Pisa 

yang berada di Italia, tetapi memang karena gagal konstruksi. Saat itu Pdt. Hallie punya seorang 

ahli bagunan lulusan STM. Jadi Pdt. Hallie berdiskusi dengan ahli bangunan tersebut lalu diambil 

Langkah solutif Bersama Bapak Penatua Soedibyo, sebagai Bendahara Jemaat saat itu, yaitu 

dengan membuka tender oleh karena ongkos pembangunan mendekati 20 Juta Rupiah. Pada tahun 

2004 biaya yang besar itu bisa diperoleh dan semua berjalan dengan baik sesuai rencana.  

 

Keenam, ceritera tentang membawa Budaya Jawa ke Pohon Natal, dengan aksesori Semar, 

Petruk, Gareng. Ternyata hal itu menjadikan perdebatan hangat pada Sidang Majelis Jemaat (SMJ) 

sehingga terjadi Pro dan Kotra tentang Wayang ditempatkan pada pohon Natal. Gagasan 

membawa budaya Jawa di pohon Natal sebenarnya adalah semacam inkulturisasi berita sukacita 

Natal dalam budaya Jawa kepada masayarakat umum. Tetapi memang sangat disayangkan 

gagasan yang baik ini disambut dengan tuduhan. Tuduhannya adalah soal klasik: Bahwa ini 

golongan fundamental, atau ini adalah ajaran sesat, penyembahan berhala dan sebagainya. Jalan 

keluar yang ditempuh yaitu mengumpulkan mereka yang kontra, kemudian berbicara tentang 

Christ and Culture. Bagaimana Tuhan Yesus digambarkan sebagai orang Cina di Tiongkok, 

padahal Yesus itu sendiri adalah orang Yahudi. Kristus dan Kebudayaan berhadapan dengan 

fundamental keras, entah dari mana aliran ini. Punakawan akhirnya dihilangkan, yang dipasang 

Bima melambangkan Tuhan Yesus dan kain batik Jawa, dan pernik lainnya tetap terpasang di 

Pohon Natal.  
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Ketujuh, pengalaman dilarang membawa jenazah yang bukan mantan Presbiter ke dalam 

Gedung Gereja Martin Luther. Larangan ini tertera dalam peraturan yang lama dari Martin Luther. 

Pdt. Hallie tidak mengetahi soal aturan itu. Ada anggota jemaat yang aktif dan anggota 

keluarganya yang meninggal dan meminta supaya jenazahnya dibawa ke Gedung Gereja yang 

dicintainya itu. Istri dan orangtuanya menyampaikan permohonan itu kepada Pdt. Hallie, dan 

diijinkan untuk dibawa ke gereja. Ibadah pelepasan dilakukan lalu dilanjutkan dengan pemakaman 

jenazah. Bagi Pdt. Hallie aturan itu tida masuk akal sebagai orang Kristen. Bagaimana bisa harus 

ada pembedaan jenazah. Apakah yang jenazahnya boleh dibawa masuk itu lebih sedikit dosanya 

dari pada yang tidak boleh masuk? Kok ada pembedaan antara Presbiter dan Warga Jemaat di saat 

susah dan sedih seperti ini.  

 

Demikianlah beberapa pengalaman diantara sekian banyak pengalaman Pdt.Hallie Jonathans 

selama melayani di GPIB Martin Luther seperti yang telah dituturkannya itu.  

 

 

10. Pdt. Adriaan Pitoy (2010 – 2011) 
 
 

Pdt. Adriaan Pitoy hanya satu tahun melayani sebagai KMJ di GPIB Martin Luther karena 

saat itu terpilih sebagai Sekretaris Umum Majelis Sinode GPIB. Namun sumbangan tulisan beliau 

sangat bermanfaat untuk menjawab tantangan zaman khususnya ketika kita berada di era digital 

dan masa pandemi Covid-19. 

 

Gereja di Era Digital dan Pandemi Covid 19 

 

Pandemi Covid-19 berdampak luas dalam eksistensi gereja di ruang publik. Pandemi ini 

datang dalam era peradaban digital di era Industry 4.0 menuju industry 5.0. Mengenai hal ini sudah 

banyak dikemukakan. Ada sesuati yang pasti yaitu bahwa banyaknya nilai dan norma yang jungkir 

balik oleh karenanya, misalnya hilangnya sejumlah pekerjaan dan munculnya jenis jenis pekerjaan 

baru.  

 

Sebagai umat atau pun sebagai pimpinan dalam kelembagaan gereja atau masyarakat 

membutuhkan kesiapan sikap mental dan mindset yang adaptif menghadapi kecepatan perubahan 

keadaan baru ini; Apa yang dikatakan oleh Paulus dalam Roma 12:2 “…..berubahlah.” tetap 

menjadi relevan bagi kita. Perubahan atau transformasi di sini, bukan hanya soal bentuk atau rupa 

tetapi menyangkut konten, yang berarti sebuah perubahan besar menyangkut pikiran, hati dan 

tindakan yang diharapkan menjadi sikap dan perilaku baru menghadapi dampak Covid-19 di era 

digital ini.  

 

Belum selesai dengan Covid-19, rupanya ada lagi Covid-19 jenis baru yang dampaknya 

lebih hebat. Pandemi ini sudah banyak menelan korban jiwa dan materi serta menimbulkan 

masalah-masalah sosial termasuk dalam masalah ekonomi dan kekerasan dalam rumah tangga. 

Apalagi pengalaman sedih bagi orang orang yang anggota keluarganya meninggal karena Covid 

ini. Tidak ada kesempatan untuk melepaskan mereka yang meninggal secara normal. Selayaknya 

kematian seseorang disertai ritual ibadah dan kehadiran keluarga, umat dan masyarakat sekitar, 

atau paling tidak oleh kerabat dan tetangga terdekat, tetapi hal itu tidak terjadi.  

 

Pendampingan pastoral oleh gereja tetap haruslah terus ada atau berlangsung bagi umat. 

Work from home bukan berarti tidak ada yang dapat dilakukan oleh para presbiter dan unit-unit 

misioner. Hal ini tentunya merupakan tantangan bersama untuk terus kreatif mencari solusi 

pelayanan bagi umat dalam situasi pandemi covid-19 ini. Pengalaman saya dalam kaitan dengan 

Pandemi Covid-19 ini ialah ketika akan diadakan Perjamuan Kudus di rumah sebuah keluarga, 

saya diminta untuk melakukan rapid test Covid-19 terlebih dahulu, sebagaimana juga mereka 

melakukan. Suatu hal yang wajar dalam masa pandemi Covid 19. Namun pelayanan dapat terus 

dijalankan. 
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Ketika Pandemi Covid-19 menyerang tubuh yang adalah rumah bagi jiwa kita, maka 

tubuh manusia dapat terganggu dan melemahkan imunitas seseorang. Iman Kristen tidak 

meremehkan tubuh jasmaniah, ketika banyak orang lapar, Yesus tergerak untuk mencarikan roti 

dan ikan bagi mereka. Yesus menyembuhkan mereka yang tubuhnya sakit. Ia menyembuhkan 

orang yang keadaan jiwanya terbelah, seperti orang yang dirasuk setan, karena keadaan jiwa yang 

terbelah itu akan merusak tubuhnya. 

 

Hal itu menyatakan soal tubuh dan jiwa ini merupakan kesatuan yang utuh. Orang yang 

terguncang jiwanya atau emosinya, dapat mengganggu keseluruhan dirinya. Orang yang tidak 

dewasa emosinya sukar juga memperoleh iman yang dewasa. Dalam hal ini pentingnya gereja 

memberikan edukasi tentang gaya hidup sehat secara utuh (emosional, spiritual dan intelektual) 

baik secara individual maupun secara sosial. Banyak kali orang mementingkan atau terjebak pada 

salah satunya saja dan mengabaikan yang lain. Semua itu hendaknya tetap mendapat perhatiannya 

secara proporsional. Edukasi dan pembinaan gaya hidup sehat atau hidup bersih lahir dan batin 

perlu menjadi gerakan bagi semua kategori usia, sehingga dapat meminimalkan berbagai bentuk 

virus dan bakteri yang memang ada disekitar kita. 

 

Pandemi Covid-19 telah melumpuhkan banyak bidang kehidupan, khususnya bidang 

ekonomi. Banyak perusahaan dan industri yang merugi tidak bisa bangkit lagi. Sistem ekonomi 

kapitalisme dalam berbagai konteks tetap saja menghadirkan banyak kesenjangan baik antar 

negara atau dalam masyarakat sebuah negara. Lihat saja kesenjangan yang nyata dalam jemaat 

dan masyarakat. Kesenjangan dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan infrastruktur 

antara Jemaat kota dan Pos-Pos Pelkes, sekalipun upaya upaya mengatasinya tetap dihasilkan.  

 

Sejumlah optimisme terhadap ekonomi akan bangkit lagi di tahun 2021 ini dengan syarat, 

bahwa Covid-19 ini dapat sirna dengan diberikannya vaksin Covid 19 bagi masyarakat Indonesia.  

 

Sebuah langkah sederhana dalam skala lokal dilakukan oleh teman teman presbiter di 

SUMUT ACEH untuk membantu Pos Pos Pelkes di SUMUT. Hasil bumi berupa beras, cabe, kopi 

diangkut ke gereja di kota Medan sebagai pasar tempat penjualan hasil bumi itu. Pemasaran dan 

pemesanannya dilaksanakan secara online. Hal ini dilaksanakan secara teratur untuk menolong 

para petani mendapat harga jual yang lebih tinggi. Pikiran ini nampak sederhana tetapi dibalik itu 

terlihat jelas, bahwa gereja menunjukkan kebersamaannya dan kepeduliannya terhadap umat 

sebagai bagian dari pelaksanaan diakonia reformatif/transformatif, tidak sekedar diakonia 

karitatif.  

 

Gereja tidak hanya berbicara tentang spiritualitas, tetapi juga memberdayakan mereka 

dalam bidang ekonomi walaupun dalam skala lokal namun cukup dirasakan manfaatnya oleh umat 

serta masyarakat desa. Baik di desa maupun di kota sebuah lembaga keagamaan tidak dapat 

terlepas dari pengelolaannya secara ekonomis, karena ia harus mengatur anggaran pendapatan dan 

belanjanya secara mingguan, bulanan dan tahunan untuk menjalankan panggilan dan 

pengutusannya.  

 

Pikiran-pikiran cerdas dan kreatif dalam kaitan pengembangan ekonomi umat diperlukan. 

Setiap jemaat di desa atau di kota mempunyai potensinya dan hal itu harus ditemukan. Dapatkah 

sebagai persekutuan yang dikasihi Allah mewujudkan kepedulian untuk saling mendukung dalam 

kegiatan ekonomi secara internal atau bekerja sama dengan pihak eksternal? 

 

Pandemi ini datang mengubah pola perilaku sosial bergereja kita juga perjumpaan tatap 

muka, interaksi sosial, ritual ritual yang dihadiri banyak orang baik dalam masyarakat atau gereja 

dibatasi secara ketat karena harus melakukan protokol kesehatan untuk menghentikan penyebaran 

Covid 19. Bentuk bentuk pengajaran di ruang kelas diganti dengan pengajaran secara daring 

(dalam jaringan). Ibadah-ibadah Minggu, Keluarga, PELKAT di ruang-ruang ibadah dilaksanakan 

juga secara daring. Ritual-ritual sosial keagamaan, seperti perkawinan, kematian sangat dibatasi 
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jumlah kehadirannya dengan memperhatikan protokol Kesehatan ketat: pakai masker, jaga jarak 

dan cuci tangan. 

 

Para orangtua di rumahnya mendapat tambahan tugas baru untuk mendampingi anak 

belajar mandiri secara daring. Padahal tidak semua orangtua mengetahui psikologi pendidikan 

anak dan bagaimana mendampingi anak belajar secara mandiri. Namun datangnya pandemi 

Covid-19 merupakan momentum untuk membangun spiritualitas iman sebagai keluarga, baik 

sebagai individu maupun secara keseluruhan termasuk hubungan hubungan di dalamnya. Potensi 

kekuatan spiritualitas memang harus dibangun dalam keluarga, namun gaya hidup masyarakat 

modern menjadi tantangannya, karena pengelolaan waktu bersama yang berkualitas dalam 

keluarga menjadi kritis, karena kesibukannya masing-masing. 

 

Untuk sementara perjumpaan perjumpaan sosial kita diganti dengan perjumpaan daring 

atau perjumpaan virtual. Kegembiraan (utamanya bagi orang ekstrovert) yang didapat dari 

perjumpaan sosial secara tatap muka, menjadi terhindarkan. Aktivitas sosial tidak mungkin 

dihentikan tetapi lebih banyak harus dilaksanakan secara digital untuk menghindari tertular Covid-

19.  

 

Sebetulnya sistem digitalisasi ini sudah dilakukan dalam sistem perbankan, namun 

kedepan sebagai sesuatu yang mutlak akan dilakukan dalam berbagai bagai bidang. Persoalan 

yang mendasar ialah ketersediaan infrastruktur, peralatan digital dan penguasaan ketrampilan 

penggunaan alat alat digital tersebut. Hal hal tersebut belum merata di semua kota dan desa bagi 

setiap orang. Teman teman kami harus keluar jauh dari desa mencari sinyal internet ke lokasi yang 

sinyalnya kuat. Pada tahap awal perlu investasi awal yang cukup mahal untuk peralatan digital, 

seperti laptop, HP dll. Pembelajaran penggunaan peralatan digital tersebut dapat diadakan ketika 

peralatan digital yang diperlukan sudah dipunyai.  

Hal -hal lain seperti infra struktur merupakan hal diluar kontrol kita dan berharap bahwa 

secara bertahap akan merata di semua pelosok negeri. Apakah tahun 2021 dengan infrastruktur 

5G yang akan mulai dikerjakan dan adanya pertumbuhan ekonomi akan membantu pemecahan 

masalah tersebut, itu yang kita nantikan. 

 

Ada yang tidak kalah pentingnya dalam peradaban digital ini, yakni pemahaman teknologi 

informasi sebagai alat atau media penyampaian informasi. Sebagai sebuah alat dengan fungsi 

tertentu, teknologi informasi itu terbatas. Namun yang perlu kita perhatikan juga ialah kebiasaan 

dan ketergantungan terhadap teknologi itu dapat mengubah nilai  nilai,  sikap  dan  perilaku   dalam   

pencapaian   tujuan   tujuan kita. Apalagi dengan adanya kecerdasan buatan (Artificial 

Intelligence) dan robot. Namun semua itu tidak dapat menggantikan peranan pelayan-pelayan 

gereja mendampingi umat Nya.  

 

Teknologi informasi dan robot tidak dapat menggantikan perasaan hati manusia yang 

mempunyai rasa empati terhadap sesama manusia. Hubungan emosional yang menciptakan iklim 

yang baik dan kondusif dalam pelaksanaan tugas pelayanan, sehingga membuat jemaat itu merasa 

memiliki persahabatan, persaudaraan dan saling mengasihi tidak mungkin digantikan dengan 

pelayanan atau perjumpaan secara digital. Pelayanan secara digital yang dipicu oleh pandemi 

Covid 19 ini dapat menjadi bentuk pelayanan alternatif dalam situasi pandemi, tetapi sama sekali 

tidak dapat menggantikan pelayanan jemaat lokal yang memang harus tetap hadir dengan atau 

tanpa pandemi Covid 19 atau bencana apapun juga. Kehadiran jemaat lokal secara real mempunyai 

banyak kelebihannya, sedangkan pelayanan secara digital mempunyai peran dan fungsinya 

sendiri. 

 

Teknologi Informasi tentu mempunyai keunggulan dalam hal pencapaian effisiensi, daya 

tarik dan dan dapat bekerja 24 jam secara terus menerus. Teknologi menembusi ruang dan budaya 

manapun juga dan dapat diakses kapan saja, secara masal sejauh bahwa penerima pesan 

mempunyai peralatan teknologi informasi yang setara. Secara misioner pesan pesan Injil dapat 

diterjemahkan kepada sejumlah bahasa di dunia yang sudah tersedia dalam penggunaan media 



28  

sosial internet. 

 

Dalam hal banjir informasi di era peradaban digital ini peranan gereja penting untuk 

mendampingi umat-Nya, dalam hal tuntunan memilah dan memilih informasi yang benar, baik 

dan bermanfaat. Banyak terjadi teknologi informasi dipakai untuk maksud maksud yang tidak 

benar, tidak mendidik. Namun tentu lebih banyak informasi yang baik dan berguna sejauh kita 

ingin mencari dan menemukannya. Gereja juga memerlukan kesediaan umat untuk berpartisipasi 

mengembangkan keberadaan gereja, dalam peradaban digital ini. Bagaimana bersama sama para 

presbiter dan pelayan pelayan unit misioner membangun warga jemaat misioner dalam peradaban 

digital di tengah masyarakat majemuk Indonesia dengan segala keunikan potensinya. Membangun 

umat yang cerdas secara emosional, spiritual, intelektual dan mempunyai perilaku sosial yang baik 

merupakan bagian dari tanggung jawab gereja. Ke depan gereja dan umatNya diharapkan akan 

lebih cerdas dalam penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan menemukan sumber-

sumber informasi dari media sosial internet untuk menguatkan panggilan dan pengutusan gereja 

dalam menjalankan Misio Dei. 

 

Luasnya tanggung jawab dan ruang lingkup yang diemban gereja, serta pembiayaannya, 

hal-hal ini tidak mungkin dilakukan oleh jemaat lokal sendirian, tetapi perlu terus membangun 

kerja sama antar jemaat dan gereja sebagaimana telah dilakukan dalam berbagi tugas misioner, 

baik dalam hal mengembangkan visi misi bersama maupun dalam mengembangkan keunikan 

dengan keragaman masing masing jemaat/gereja. Jemaat-jemaat seperti Jemaat “Martin Luther” 

mempunyai profil yang potensial dari sisi jumlah dan kualitas SDI, fasilitas fisik secara internal 

dan lokasi yang strategis menuju jalan tol serta fasilitas fasilitas umum yang tersedia di 

sekitarnya,seperti Transportasi, Mall, Restoran, Kafe, Rumah Sakit serta Sekolah Dasar sampai 

dengan Perguruan Tinggi. Setiap tantangan dapat kita temukan peluangnya. Bila kita mencarinya, 

kita akan menemukannya untuk menjalankan Misio Dei. Soli Deo Gloria. 

 

 

11. Pdt. Maureen Suzanne Rumeser-Thomas (2011 – 2016) 
 
 

• AWAL 

Mengutip tulisan Rasul Paulus dari suratnya kepada Jemaat Korintus demikian, “Tetapi 

tiap-tiap orang harus memperhatikan, bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena 

tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain dari pada dasar yang telah 

diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, 

perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing 

orang akan nampak.” (lihat 1 Korintus 3:10b -13a) 

 

Kembara perjalanan pengutusan para Pelayan oleh Sang Kepala Gereja yakni, TUHAN 

Yesus Kristus melalui Gereja-Nya tentu dimaksudkan untuk memperlengkapi orang-orang 

kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus (Efesus 4: 12) Oleh 

karenanya, setiap pijakan batu yang telah diletakkan dalam proses membangun dan 

memelihara spiritualitas Warga Jemaat dari para Pelayan yang diutus dan ditempatkan oleh-

Nya akan terus dilanjutkan untuk meletakkan kembali pijakan batu lainnya, sehingga proses 

pelayanan dan pembangunan tubuh Kristus akan berlangsung terus sampai Dia datang kembali. 

 

Periode 2011-2016 menjadi bagian dari proses memperlengkapi Warga Jemaat GPIB 

Martin Luther, Jakarta Timur dari sebuah bakti dari para pendahulu dan dengan suatu keyakinan 

akan terus dilanjutkan dari karya bakti para penerusnya. Di bawah ini merupakan kilas balik 

dari sebuah goresan pena mengenai kembara perjalanan suatu Jemaat dari satu periode waktu 

untuk melihat bagaimana tangan TUHAN sedang merenda Jemaat-Nya menjadi alat 

kesaksian untuk mewartakan Kabar Baik yaitu, berita keselamatan di tengah pergulatan dunia 
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bahwa Yesus Kristus datang membawa damai sejahtera. 
 
 

• MENGGALI, MENEMUKAN, MERAPIHKAN & MENYUSUN (4 M) 

 

Petunjuk arah yang jelas dan pasti sangatlah diperlukan guna mengetahui mana jalan 

yang harus dilalui sehingga dapat mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan. Oleh 

karenanya, perlu ditetapkan terlebih dahulu usaha apa saja yang diperlukan untuk 

menentukan jalan yang harus dipilih. 

 

Atas dasar tersebut, maka pembenahan Kantor Majelis Jemaat adalah prioritas pertama. 

Dimulai dengan melihat, membuka, mensortir, menyusun kembali arsip-arsip yang ada dan 

ditempatkan pada folder yang mudah diakses kapan pun. Demikian juga, isi data-data 

komputer yang dimiliki sehingga file-file penting terklasifikasi sesuai urutannya. Usaha ini 

akhirnya dapat ditemukan banyak data-data Jemaat yang perlu dilengkapi antara lain, Sejarah 

berdiri dan dilembagakannya Jemaat Martin Luther. Sebab, di lapangan terdapat adanya 

pendapat yang berbeda sehingga sulit untuk menentukan kapan waktunya untuk merayakan 

Hari Ulang Tahun (HUT) Jemaat Martin Luther. Apakah dari proses didirikan dan ibadah 

yang dilaksanakan secara de fakto ataukah didasarkan atas de jure yakni, Surat Keputusan 

Majelis Sinode atas dilembagakannya Jemaat Martin Luther. Karena masih dirasakan 

perbedaan pandangan ini sekalipun tetap yang menjadi pegangan adalah Tanggal 

Pelembagaan dari Surat Keputusan Majelis Sinode GPIB yang diterbitkan. 

 

Selanjutnya, pendataan Jemaat dibaharui/up to date dengan usaha ‘menjemput bola’ 

ke rumah-rumah Jemaat secara serius dan dimasukkan pada suatu sistem di komputer oleh 

tenaga yang berkompeten sehingga didapatkan keakuratan dari data-data tentang kondisi 

terakhir dari situasi dan kondisi Jemaat. Dengan demikian setiap informasi yang disampaikan 

semuanya dilandasi dari data tertulis yang up to date maupun dokumen-dokumen yang diarsip 

baik sebagai acuannya agar supaya, penatalayanan Jemaat dapat efektif dan efisien sehingga 

dapat mengurangi persoalan dan kebingungan yang terjadi khususnya di antara para pelayan 

Jemaat maka, dibentuk tim untuk membuat SOP (Standard Operating Procedure). SOP 

tentang pelayanan kedukaan, SOP tentang pelayanan Baptisan dan Perkawinan, SOP tentang 

pelayanan ibadah (khusus pola dan mekanisme penjadwalan para petugas baik di Ibadah Hari 

Minggu, Ibadah Keluarga, Ibadah PELKAT dan Ibadah Syukur). Selanjutnya, SOP-SOP ini 

diputuskan dalam Sidang Majelis Jemaat sehingga akhirnya menjadi acuan bagi para Pelayan 

maupun Warga Jemaat.  

 

Peninjauan kembali para Pegawai Kantor Majelis Jemaat khususnya penempatan 

pekerjaan serta uraian job desk dari masing-masing bagian agar sesuai dengan kapasitas yang 

dimiliki. Termasuk hak-hak dan kewajiban. 1 orang Pegawai Organik di Kantor Majelis 

Jemaat telah selesai diupayakan untuk mendapatkan pangkat dan golongan yang sesuai pada 

daftar gajinya dalam SK-nya oleh Majelis Sinode, maka hak dan kewajibannya kepada 

lembaga termasuk pengiriman gaji sudah pada bank yang ditetapkan Majelis Sinode. 

 

Pemindahan rekening Gereja juga telah disesuaikan dengan ketentuan Majelis Sinode 

sehingga memudahkan pengiriman dan lain sebagainya. Atas dasar hal ini, maka dibentuk 

kembali tim khusus PPMJ Majelis Jemaat. Tugasnya adalah melihat dan menyesuaikan 

struktur sesuai yang telah diarahkan oleh Majelis Sinode pada masa itu. Selanjutnya, setelah 

melalui proses panjang maka, PPMJ tersebut disahkan dalam SMJ dan diserahkan kepada  

Majelis  Sinode  untuk  mendapatkan ketetapannya. Bersyukur pada akhirnya PPMJ GPIB 
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Martin Luther telah disahkan oleh Majelis Sinode GPIB sehingga menjadi acuan bagi seluruh 

gerak layan Jemaat. 
 
 

• MEMBINA 

 

Pembinaan di semua bidang terhadap para Pelayan Jemaat maupun Warga Jemaat secara 

intensif dan gencar dilakukan. Setiap kesempatan khususnya malam Persiapan para Pelayan 

Petugas Ibadah Hari Minggu selalu di awalnya dilaksanakan pembinaan dengan topik-topik 

materi  bahasan mengenai segala sesuatu yang dibutuhkan bagi kelengkapan melayani 

dengan baik. Latar belakang mengapa ada ini dan itu, harus begini dan begitu, segala a,b,c 

dan disampaikan sehingga setiap gerak layan dari para pelayan-Nya tidak menimbulkan lagi 

multi-tafsir atau perbedaan pandangan yang tidak pernah terjembatani dengan baik. 

 

Berbagai kegiatan pembinaan yang diselenggarakan MUPEL maupun di lingkup Sinodal 

selalu diusahakan tetap ada utusan yang mewakili Jemaat Martin Luther. Termasuk 

pembinaan kepada Pegawai Kantor Majelis Jemaat khususnya, cara membuat Tata Ibadah 

yang kreatif dan kontekstual sehingga tidak tergantung sepenuhnya kepada para Pendeta. 

Kursus yang pernah diikuti adalah menjelang Paskah dan Natal yang diselenggarakan oleh 

Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta (STT Jakarta). Dengan demikian para pelaku 

pelayanan diperlengkapi dan Jemaat mulai terbuka kembali untuk berperan langsung dan 

menjadi tuan rumah dari berbagai kegiatan-kegiatan Oikumene, Sinodal dan MUPEL bahkan 

dengan lembaga masyarakat sekitarnya.  

 

Partisipasi warga jemaat di tengah masyarakat khususnya di Rukun Tetangga dimana  

pastori berada terus dijalin, misalnya  memberikan motor bak sampah dan bantuan2 sederhana 

pada peristiwa peringatan 17 Agustus.. Pendekatan bentuk-bentuk variasi ibadah pada 

peristiwa hari raya khusus dilakukan melalui panitia-panitia yang dibentuk sehingga nuansa 

serta dekorasi menyemarakkan penghayatan ibadah-ibadah yang diselenggarakan. 
 
 

• MEMBANGUN 

 

Setelah kosentrasi pertama selesai, kosentrasi kedua juga telah diupayakan untuk terus 

berjalan maka kosentrasi ketiga adalah upaya membangun. Membangun sumber daya insani 

telah dilangsungkan dan masih akan terus berlangsung, selanjutnya adalah renovasi fisik atau 

bangunan baik pastori maupun gedung gereja. 

 

Dimulai dengan renovasi pastori dengan tujuan agar setiap ruangan dapat dipergunakan 

maksimal dan seefisien mungkin baik oleh penghuninya maupun juga untuk kegiatan-

kegiatan bersama warga jemaat. Langkah berikutnya adalah, renovasi gedung gereja. 

 

Upaya renovasi gedung gereja dilakukan dengan partisipasi penuh dari warga jemaat. 

Kegiatan pencarian dana skala kecil maupun skala besar dilakukan melalui Panitia 

Pembangunan di bawah kordinasi Pelaksana Harian Majelis Jemaat (PHMJ). Sehingga 

bangunan gedung gereja di setiap lahannya dimanfaatkan secara maksimal dan memberi 

kenyamanan bagi warga jemaat yang beribadah maupun beraktivitas. Bangunan gedung 

gereja di lantai bawah dan lantai atas setiap ruangannya terhubung satu sama lain sehingga 

tidak ada penutupan yang menjadi penghalang mengalirnya keluar masuk warga jemaat pada 

setiap ruangan yang ada. 
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Konsep ruangan untuk warga jemaat sebagai orang tua yang membawa anak-anaknya pada 

ibadah hari minggu agar tidak mengganggu warga jemaat lainnya yang beribadah diberikan 

ruangan khusus yang kedap suara dan kaca yang dapat melihat langsung seluruh prosesi 

ibadah yang berlangsung. 

 

Dilandasi pemikiran bahwa berbagai kegiatan perayaan tidak memerlukan penyewaan 

tempat di luar gedung gereja, maka konsep ruang ibadah juga diperlengkapi dengan berbagai 

perangkat yang dibutuhkan sehingga pelaksanaan berbagai kegiatan perayaan tetap dapat 

dilaksanakan di gedung gereja. Dengan demikian, Panitia Pelaksana tidak perlu berusaha 

untuk mengumpulkan dana untuk biaya sewa gedung karena gedung gereja dapat memenuhi 

kebutuhan-kebutuhan perayaan-perayaan tersebut dan kapasitas tempat duduk di dalamnya 

dapat menampung warga jemaat yang akan datang beribadah atau mengikuti perayaan-

perayaan khusus. 

 

Guna melayani anggota warga Jemaat yang kesulitan menggunakan komputer dan 

internet guna kebutuhan pendidikannya, maka disediakan juga ruangan khusus dengan 

perangkat komputer sehingga dapat digunakan oleh warga jemaat yang membutuhkan. 
 
 

PENUTUP 

 

Segenap usaha yang dikembangkan tidaklah dapat berlangsung apabila tidak mendapat 

dukungan yang penuh dari setiap unsur yang ada di Jemaat yang telah memberikan 

sumbangsihnya dari talenta, materi bahkan waktu dari warga jemaat yang bersatu. 

Proses tumbuh-kembang Jemaat terjadi karena banyak warga jemaat yang telah memberi   

hatinya untuk TUHAN melalui Jemaat Martin Luther. Segalanya pada akhirnya hanya 

untuk hormat dan kemuliaan nama Sang Kepala Gereja yakni, TUHAN kita Yesus Kristus. 

SOLI DEO GLORIA! 

 

 

12. Pdt. Rudy Imanuel Ririhena (2016 – 2021) 
 
 

I. Pendahuluan. 
 
 

Puji syukur kepada Yesus Kristus Kepala Gereja yang telah menyertai saya dalam 

pelayanan di GPIB Martin Luther, terhitung sejak saya menyelesaikan dua periode 

fungsionaris Majelis Sinode GPIB XVIII & XIX sebagai Ketua III.  Melalui Majelis Sinode 

saya diutus untuk menggantikan Pdt. Susie Rumeser yang terpilih sebagai fungsionaris 

Majelis Sinode XX sebagai Ketua III. Serah terima jabatan sebagai Ketua Majelis Jemaat 

dilaksanakan pada tgl 31 Januari 2016. Setelah 5 tahun melayani, saya digantikan oleh Pdt. 

Ria Jacobs - Antameng yang serah terimanya dilaksanakan pada tgl 31 Januari 2021. 

Selanjutnya saya diutus melayani di GPIB Kelapa Gading. 

 

Penempatan saya di jemaat Martin Luther hendaknya dilihat sebagai kelanjutan dari 

pelayanan yang selama ini telah dilakukan oleh rekan-rekan pendeta sebelum periode saya. 

Mereka sudah melaksanakan tugas pelayanannya dengan baik, tinggal saya melanjutkan apa 

yang sudah baik itu, bahkan bisa terus mempertahankan atau meningkatkan mutu pelayanan 

yang selama ini sudah tertata dengan baik. Saya sangat berterima kasih kepada rekan-rekan 

Pendeta yang berdomisili di jemaat Martin Luther. Ibu Pdt. Maria Pangkey- Rindorindo, Ibu 
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Pdt. Toosye Hatumessen-Tapilatu, Ibu Pdt. Selviany Wauran - Runtu. Mereka telah 

menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk melayani jemaat ini bersama-sama dengan saya. 
 
 

II. Catatan Pengalaman Pelayanan. 
 
 

Selama 5 tahun melayani di GPIB Martin Luther, tentu saja ada banyak kekurangan 

maupun kelemahan sebagai manusia. Namun dalam tulisan ini saya mencoba mengemukakan 

pengalaman pelayanan yang memberi catatan sejarah untuk diingat, dipertahankan bahkan 

ditingkatkan mutu pelayanannya, sehingga dari periode ke periode ada saja hal-hal baru yang 

positif dan bermutu dalam meningkatkan kualitas pelayanan. 
 
 

1. Persiapan Presbiter Bertugas Sebagai Wujud Pembinaan 
 
 

Sudah seharusnya setiap Presbiter: Diaken, Penatua dan Pendeta menghadiri persiapan 

setiap hari Kamis pukul 19.00 di gereja. Persiapan itu dimaksudkan untuk mempersiapkan 

setiap Presbiter melayani dengan baik. Dalam perkembangannya persiapan itu tidak hanya 

menyangkut tata ibadah hari Minggu, tetapi lebih diberi tekanan pada pembahasan 

menyangkut bacaan Alkitab yang dihotbahkan dalam ibadah hari Minggu. Dengan demikian 

akan terjadi diskusi teologis yang dapat membuka wawasan sebagai Presbiter. Diskusi dalam 

persiapan tersebut secara tidak langsung sudah menjadi semacam pembinaan tentang 

bagaimana berhotbah dengan pemahaman teologis yg benar, menarik perhatian pendengar, 

mudah dimengerti dan mampu untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. 
 
 

2. Katekisasi dan Sidi Dewasa. 
 
 

Ternyata dijumpai banyak warga jemaat yang sudah berkeluarga, berusia diatas 30 tahun 

bahkan ada yang mendekati usia lansia, tetapi pada kenyataannya belum Sidi. Kelompok 

yang masuk kategori ini sudah “enggan” untuk mengikuti katekisasi reguler yang 

kebanyakan terdiri dari anak-anak SMA dan sederajat. Atau sudah mengajukan surat untuk 

sidi tetapi “terlupakan” sehingga baru terwujud pada tgl 02 Desember 2018 setelah sekian 

lama menunggu. Menghadapi kenyataan ini, sebagai Presbiter t e n t u  s a n g a t  perlu 

melakukan terobosan berupa kebijakan yang dapat dipertanggungjawabkan supaya tidak 

mengesampingkan peraturan yang ada dalam Tata Gereja. Jika terobosan ini tidak dilakukan 

maka mereka yang masuk kategori ini “selama hidupnya tidak akan pernah d isidi.” Walaupun 

demikian, kebijakan sidi dewasa ini hanya sekali-sekali saja sesusi kebutuhan dan bukan 

sesuatu yang rutin setiap tahun karena jemaat akan menjadi acuh-tak acuh dan terus menunda 

mengikuti katekisasi. 
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Peneguhan Sidi Dewasa - 02 Desember 2018 

 

 
 

Peneguhan Sidi Dewasa - 02 Desember 2018 

 
 
 

3. Melibatkan Warga Jemaat untuk Memenuhi Kebutuhan Sarana Pelayanan 
 

Keterbukaan mewartakan apa yang menjadi kebutuhan sarana penunjang pelayanan patut 

dihargai. Melalui pendekatan seperti ini, maka warga jemaat merasa dilibatkan untuk memberi 

dan menopang sarana penunjang pelayanan. Kita tahu  bersama bahwa dana yang ada untuk 

menopang sarana penunjang pelayanan sangat terbatas. Tetapi bukan berarti jemaat “miskin” 

dalam hal memberi. Kita dapat belajar dari nasihat Rasul Paulus kepada jemaat Korintus; 

dengan mengambil contoh jemaat-jemaat yang ada di Makedonia 2 Korintus 8:2 ,  “Selagi 

dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap dan meskipun 

mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan.” Nasihat ini mengingatkan kita 

bahwa kerelaan untuk memberi berasal dari hati yang mengucap syukur atas kemurahan 

Tuhan bagi kita. Jadi bukan menunggu sampai barang atau uang ada baru memberi. 

Melainkan memiliki hati yang rela untuk memberi, itu yang penting.  

 

Pemahaman seperti ini yang perlu ditanamkan kepada jemaat, sehingga ketika gereja 
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membutuhkan sarana penunjang pelayanan, jemaat dengan penuh sukacita rela memberi. 

Seperti yang terjadi selama ini: ada keluarga-keluarga yang tidak mau menyebut namanya 

(NN) yang menyumbang peralatan musik Kolintang, Piano, Orgen, Penangkal Petir, Sepeda 

Motor Honda, sarana mencuci tangan selama masa pandemi Covid-19, juga sarana multimedia 

untuk menunjang pelayanan Live Streaming, serta berbagai pemberian lain yang tidak sempat 

dirinci disini. 
 
 

4. Kerjasama Pelayanan dengan Yayasan Penerus Kasih Bagi Indonesia di Lembaga 

Pemasyarakatan Salemba dan Cipinang. 
 
 

Pelayanan tidak hanya dilingkup jemaat tetapi juga dalam kehidupan masyarakat. Salah 

satunya di Lembaga Pemasyarakatan Salemba dan Cipinang. Melalui Yayasan Penerus Kasih 

Bagi Indonesia (PKBI) yang diketuai ibu Nanny Sahetapy - Saragih Sumbayak. GPIB Martin 

Luther terlibat melayani warga binaan, bahkan seijin Majelis Sinode dan PHMJ Martin Luther 

saya melayani katekisasi sidi bersama Pdt. Em. Sealthiel Izaak dan Pnt. Maria Kumaat - 

Mantik sebagai tenaga pengajar. Pelaksanaan Peneguhan Sidi berlangsung di LP Salemba dan 

dilayani oleh Pdt. Rudy I. Ririhena dari GPIB Martin Luther dan didampingi oleh Ketua 1. 

Pnt. Harry Paulus Irooth dan Sektetaris 2 Pnt. Beny Worek. 
 

 

Peneguhan Sidi di LP Salemba. 
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Pelayanan di LP Salemba 
 
 

Pelayanan juga dilaksanakan di LP Cipinang. Momen yang tidak terlupakan yaitu ketika 

saya dipercayakan memimpin Ibadah Peresmian Gereja Jemaat Petrus Lapas Kelas 1 

Lembaga Pemasyarakatan Cipinang yang dihadiri oleh Kalapas Bapak Sutrisman yang 

sekaligus meresmikan gereja tersebut. 

 
Pelayanan di LP Cipinang; saat peresmian Gereja Petrus 

 
 

5. Pelayanan Melalui Radio Pelita Kasih FM. 
 
 

Radio merupakan salah satu sarana untuk mengkomunikasikan berita Injil Yesus Kristus. 

Kesadaran untuk melayani melalui siaran radio ini sudah lama dilakukan sejak saya berada 

sebagai Ketua III Majelis Sinode GPIB periode 18 dan 19. Bersama dengan Sekretaris II Pnt. 

Johan Tumanduk, kami menjalin kerjasama dengan Radio Pelita Kasih (RPK FM). 

 

Kerjasama itu akhirnya terwujud melalui Pengurus Pelayanan Kelompok Fungsional 

Profesional GPIB yang diketuai oleb Bpk Stephen Sariwating. GPIB tampil dengan program 

“Rise and Shine” yang bersifat interaktif dengan topik-topik yang menarik untuk menambah 

wawasan para pendengar GPIB secara khusus, maupun secara umum menjangkau para 

pendengar dari berbagai denominasi gereja. Selama saya melayani di GPIB Martin Luther 

sudah seringkali diundang sebagai narasumber. Juga Sdr. Rilia Lalamentik dan Sdr. Pingkan 

Pijoh anggota GP Martin Luther, dilibatkan sebagai pemandu acara. Juga Pnt. Petrus Lasut, 

Kerusso Choir dan VG. PT. Martin Luther, mengambil bagian dalam pelayanan radio ini. 
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Pdt. R. I. Ririhena sebagai Narasumber di Radio Pelita Kasih FM 

 
 

Rilia Lalamentik & Pingkan Piyoh (Tim Radio Arise and Shine GPIB) beserta Pnt. Petrus Lasut (Wakil Ketua 

Dept Inforkom Litbang MS GPIB) & Kerusso Choir (GPIB Martin Luther) 
 
 

 
Pingkan Pijoh (Tim Radio Arise & Shine GPIB) serta Pengisi Pujian VG. Persekutuan Teruna GPIB Martin Luther 

 

6. Kegiatan Keluar dalam bentuk Wisata Rohani Bersama Jemaat Maupun PHMJ 
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Kerinduan jemaat untuk melakukan kegiatan bersama di luar jemaat seperti ibadah padang 

di pantai Anyer, di pantai Ancol, di Sentul, di Puncak merupakan kerinduan untuk 

meningkatkan keakraban. Namun yang jarang adalah kegiatan berupa wisata rohani di luar 

negeri merupakan pengalaman yang mengesankan. Kegiatan berwisata ini diisi dengan ibadah, 

doa dan puji-pujian, sehingga aspek rohani menjadi perhatian utama setiap hari sebelum 

melakukan wisata mengunjungi tempat-tempat bersejarah. 

 
 

Wisata Rohani bersama jemaat sektor 1 di Malaysia 
 

 
 

Mengunjungi Gereja Katolik tertua St Peter yang dibangun 1710 oleh Belanda dan masih berfungsi sampai sekarang 

di Malaka - Malaysia. 
 
 

 
Visitasi Gerakan Pemuda ke Presbyterian Church Orchard, Singapore, 14 - 16 Oktober 2016 
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Kegiatan bersama PHMJ di Bangkok, 23 - 26 Januari 2019 

 
 

 
Kegiatan bersama PHMJ di Bangkok, 23 - 26 Januari 2019 

 
 

 
 

Bersama PHMJ menghadiri peneguhan Pdt. Jacobus Nahumuri di GPIB Margo Mulyo Jogjakarta, 22 

November 2020 

 

 

7. Melaksanakan Pelayanan Rapid Test Gratis 
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Sebagai wujud tanggung jawab sosial gereja dalam bermasyarakat, maka ketika wabah 

virus Corona melanda Jakarta, GPIB Martin Luther melalui Komisi Germasa yang dikordinir 

oleh Pnt. Stella Pandaleke melaksanakan Rapid Test gratis kepada warga jemaat maupun 

diluar jemaat dalam dua gelombang yaitu tgl 9 dan 16 Mei 2020. Dr. Nelson Pandaleke 

dan tim medisnya dengan penuh sukarela terlibat dalam pelayanan Rapid Test ini. Melalui 

Bpk. Jhony Polii kami diberi kesempatan menggunakan satu ruangan besar d i  AMI ASMI 

Pacuan Kuda Pulomas, untuk melaksanakan Rapid Test tersebut. 
 

Dr. Nelson Pandaleke, ibu Stela Pandaleke, ibu Finny Ririhena dan Pdt. Rudy I. Ririhena.  

Kegiatan Rapid Test di AMI ASMI, 09 dan 16 Mei 2020. 
 
 

 
 

Pdt. Rudy I. Ririhena menjalani Rapid Test tgl. 09 Mei 2020 
 
 

8. Pelayanan “BERBAGI KASIH DARI JEMAAT UNTUK JEMAAT” 
 
 

Salah satu prinsip hidup Kristiani yaitu: “Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu! 

Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus” - Galatia 6:2 
 
 

Nasihat ini menjadi motivasi bagi PHMJ khususnya bidang Pelkes yang diketuai oleh Pnt. 

Harry Paulus Irooth bersama dengan rekan-rekan PHMJ maupun warga jemaat lain 

melaksakan program “Berbagi Kasih dari Jemaat untuk Jemaat.” Program ini mulai 

dilaksanakan pada bulan September 2020 sampai Desember 2020. Sebagai wujud 

kepedulian kita untuk menjawab kebutuhan jemaat yang mengalami kesulitan ekonomi pada 

masa pandemi Covid 19. Kepada warga jemaat yang kesulitan membeli bahan makanan 

dipersilahkan datang ke gereja untuk mengambil sesuai kebutuhannya “SETIAP  HARI,” mulai  

dari  hari  Selasa  sampai  hari  Sabtu.  Inilah aksi nyata menyangkut bertolong-tolonglah 

menanggung bebanmu. Inilah cara hidup berbagi dari jemaat yang mau meringankan 

sesamanya yang sulit. Keteladanan yang diperlihatkan disini yaitu kita mau berbagi berkat 

dengan orang lain yang sangat membutuhkan bantuan dimasa sulit akibat pandemi Covid-19. 
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Pnt. Harry P. Irooth bersama Karyawan GPIB Martin Luther siap melayani jemaat
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9. Dampak Pandemi Virus Corona atau Covid 19 bagi Pelayanan di GPIB Martin Luther 
 
 

Wabah virus Corona atau Covid- 19 telah melanda dunia. Wabah ini bermula dari 

Wuhan, Provinsi Hubei, China, pada Desember 2019. Pada t a n g g a  2 Maret 2020 presiden 

Joko Widodo mengumumkan ada dua orang Indonesia positif terjangkit virus Corona. Mulai 

dari bulan Maret itu penyebaran virus ini terus meningkat dan menyebar di 34 provinsi, 

dengan kasus terbanyak ada di DKI Jakarta. Data dari Satuan Tugas Penanganan Covid 

19 Nasional menyebutkan untuk Indonesia per tanggal 31  Desember 2020 antara lain:  

Terdapat 743,198  kasus  terkonfirmasi.  Dirawat 109,963, Meninggal 22,138, Sembuh 611,097. 

 

Untuk memutus mata rantai penyebaran virus Corona maka Pemerintah Indonesia 

memutuskan menutup semua tempat ibadah dan jemaat beribadah di rumah masing-masing 

dengan tetap melaksanakan 3 M yaitu: Memakai masker, menjaga jarak dan rajin mencuci 

tangan. 

 

GPIB Martin Luther menaati himbauan pemerintah, PGI maupun Majelis Sinode GPIB. 

Untuk itu sejak tgl 22 Maret 2020 gedung gereja ditutup. Tidak ada kegiatan peribadahan di 

gereja. Namun rekaman ibadah tetap disiarkan dari gedung gereja melalui aplikasi Youtube 

maupun Live Streaming.  

 

Sampai pada suatu ketika PHMJ memutuskan rekaman dilaksanakan di Pastori saja untuk 

mengantisipasi keterjangkitan terhadap tim multimedia, mengingat penyebaran virus Corona 

yang semakin meningkat, dan wilayah Kampung Ambon menjadi zona merah. Gereja baru 

dibuka lagi pada tgl 05 Juli 2020 dengan kehadiran para Presbiter dan Pengurus unit-unit 

Missioner selama 6 minggu. Setelah itu jumlah kehadiran menjadi 50%. Khusus untuk para 

orang tua Lansis dianjurkan untuk mengikuti ibadah secara online di rumah masing-masing. 

Kondisi ini akan terus berlangsung sampai pemberian vaksin dilakukan secara nasional dan 

masyarakat memiliki “kekebalan secara massal” atau “herd immunity.” 
 
 

 
Untuk pertama kali gereja dibuka kembali untuk ibadah Minggu, 05 Juli 2020. Setelah ditutup beberapa bulan 

akibat pandemi virus Corona
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Walaupun gereja harus ditutup akibat penyebaran virus Corona tetapi semangat 

beribadah terus berkobar dalam kehidupan warga jemaat. Ibadah Pelayanan Anak, Teruna 

dan Gerakan Pemuda tetap berlangsung setiap minggu secara online. 

 

Para Presbiter silih berganti memimpin ibadah “Sabda bagi keluarga” setiap hari Rabu 

pukul 19.00 secara online. Pada masa sulit pandemi virus Corona ini para Presbiter tetap 

bersandar pada Firman Tuhan Yesus yang memberi kekuatan iman dan pengharapan. Berikut 

ini a d a l a h  daftar Presbiter dengan ayat-ayat yang menjadi pedoman iman mereka dimasa 

sulit ini:  
 

 
Pdt. Rudy I. Ririhena 

(Filipi 4:13) 
 

 
Pdt. Maria D. Pangkey-Rindorindo 

(Roma 12:17) 
 

 
Pdt. Selviany S.H. Wauran-Runtu 

(1 Timotius 4:12) 
 

 
Pdt. Toosye Hatumessen-Tapilatu 

(Mazmur 121: 1 & 2) 
 

 
Pnt. Arnold Ch. Harahap 

(Amsal 16:9) 
 

 
Pnt. Beny Worek 

(Yohanes 3:16) 
 

 
Pnt. Harry P. Irooth 

(Amsal 23:26) 
 

 
Pnt. Helena Kosegeran-Damongilala 

(Ibrani 6:19) 
 

 
Pnt. Herly Maramis-Pasaribu 

(Amsal 4:2) 
 

 
Pnt. Inneke P. Karamoy-Sangkay 

(Yesaya 26:4) 
 

 
Pnt. Jacqueline C. Kirangen-Tungka 

(2 Korintus 5:15) 
 

 
Pnt. Jeanne R. Salendu-Mamesah 

(Mazmur 121:2) 
 

 
Pnt. Jultje A. Pijoh-Kantu 

(Mazmur 28:7) 
 

 
Pnt. Krisman Sormin 

(Yohanes 14:6) 
 

 
Pnt. Margaretha Pangemanan-Dakka 

(Ayub 42:2) 
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Pnt. Mark A. Pattian 

(Ulangan 31:8) 
 

 
Pnt. Merie R. Piri-Rende 

(Roma 12:1) 
 

 
Pnt. Petrus B.J Lasut 

(Pengkhotbah 3:1) 
 

 
Pnt. Ronald A. Maukar 

(1 Petrus 5:7) 
 

 
Pnt. Sangap P. Simanjuntak 

(Roma 10:8) 
 

 
Pnt. Sherly M.J. Ginting-Talumepa 

(Habakuk 3:18) 
 

 
Pnt. Sientje F. Loupatty-Timpalan 

(Mazmur 55:23) 
 

 
Pnt. Stella A.F. Pandaleke-Dengah 

(Roma 12:12) 
 

 
Pnt. Agustina I. Ferdinand-Sumlang 

(Mazmur 91:4) 
 

 
Dkn. Ayub D.P. Junus 

(Kejadian 2:3) 
 

 
Dkn. Dominggus C.S. Pietersz 

(Mazmur 118:29) 
 

 
Dkn. Donny R.P Makaminan 

(Amsal 9:10) 
 

 
Dkn. Fenny Possumah-Taroreh 

(Yohanes 15:4) 
 

 
Dkn. Johny F.D. Lintuuran 

(Roma 1:16) 
 

 
Dkn. Levina M. Tilaar 

(Mazmur 103:1&2) 
 

 
Dkn. Luhut S.M. Simanjuntak 

(Matius 6:33) 
 

 
Dkn. Martha D. Hutabarat- Sihombing 

(Efesus 6:10) 
 

 
Dkn. Merry A. Lalamentik-Item 

(Mazmur 37:5) 
 

 
Dkn. Michael E. Sendow 

 
Dkn. Novanna C.C. Korompis-Kowel 

 
Dkn. Oldij J.E. Simanjuntak-Rambi 
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(Roma 10:10) 
 

(Ratapan 3:24) 
 

(1 Petrus 5:10) 
 

 
Dkn. Sandy C. Maun 

(1 Korintus 10:13) 
 

 
Dkn. Sriyanti T.A. Paruntu 

(Markus 14:38) 
 

 
Dkn. Sydney R. Rende 

(Yeremia 29:11) 
 

 
Dkn. Tumpal M.P. Napitupulu 

(Filipi 4:6) 
 

 
Dkn. Windrati Gang-Soeroso 

(Pengkhotbah 3:11) 
 

 
Dkn. Winston R. Sahusilawane 

(1 Korintus 7:23) 
 

 
 

III. CATATAN PENUTUP 

 
Puji syukur kepada Tuhan Yesus atas penyertaanNYA, buku tentang sejarah GPIB Martin 

Luther ini dapat dirampungkan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Dkn. Winston 

Sahusilawane dan Bpk Samuel Sumaiku, para Pendeta yang pernah melayani sebagai Ketua 

Majelis Jemaat di GPIB Martin Luther dan perwakilan dari mantan presbiter, Bpk. Jootje 

Tumbelaka dan Bpk. Dekkie Pijoh yang juga sudah membagi pengalaman pelayanan mereka 

dalam bentuk tulisan yang bisa dibaca dalam buku ini. 

 

Sumbangan pengalaman pelayanan tersebut sangat berharga bagi warga jemaat untuk 

dapat memahami dan mengikuti sejarah mula-mula berdirinya GPIB Martin Luther dan 

perkembangan pelayanannya dari waktu ke waktu. Tentu saja disana-sini terdapat banyak 

kekurangan dan kelemahan. Untuk itu kami mohon maaf. 

 
Kiranya semua informasi yang disajikan dalam buku yang diberi judul “BUNGA 

RAMPAI SEJARAH GPIB MARTIN LUTHER,” bermanfaat bagi warga jemaat maupun 

siapa saja yang berkenan membacanya, terlebih lagi bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. 

 

Teriring Salam dan Doa Pelaksana Harian 

Majelis Jemaat GPIB Martin Luther Masa Bakti 2020 - 2022 
 

 
Ketua : Pdt. Rudy Imanuel Ririhena  

Ketua I : Pnt. Harry Paulus Irooth  

Ketua II : Dkn. Donny Ricky Peack Makaminan  

Ketua III : Pnt. Sangap Prawira Simanjuntak  

Ketua IV : Pnt. Petrus Berce James Lasut  

Ketua V : Dkn. Ayub Dwi Pranata Junus 

Sekretaris : Pnt. Sherly Mariana Judy Ginting - Talumepa  

Sekretaris I : Dkn. Michael Edwin Sendow 

Sekretaris II : Pnt. Beny Worek 

Bendahara : Pnt. Jeanne Rolly Salendu – Mamesah 

Bendahara I : Dkn. Novanna Catharina Camella Korompis - Kowel 
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KUMPULAN FOTO – FOTO KENANGAN 
 
 

1. Foto Kenangan Kegiatan Jemaat GPIB Martin Luther 

selama di Jln. Kayu IV no 4. 

 
 

Suasana ibadah hari Minggu 
 

 

 

Suasana ibadah Natal 
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Mengikuti Festival Musik Gerejawi pada tahun 1973. 

 
 
 
 
 

 

Pelayanan Pemberkatan Nikah oleh Pdt. S. Subroto. 
 
 

 

 

Pdt. S. Subroto bersama Pnt. Ludia Tumundo dan Pnt. Sinobu Pontoh, seusai 

ibadah pemberkatan nikah 
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2. Foto Kenangan Kegiatan Jemaat GPIB Martin Luther di 

Jln. Bangunan Barat Kavling 7 - 8. 
 
 

 
 

Peneguhan Presbiter Masa Bakti 2017 - 2022 bersama para Pdt dan Presbiter yang melayani 

Ibadah Peneguhan. 
 
 

 

Presbiter GPIB Martin Luther seusai Jamuan Kasih. 
 
 

 
Bersama Ketua MS GPIB Pdt. Paulus K. Rumambi 



47 

 

 

 

 
Ibadah dan rekreasi PKLU di Vila Pluto kel. Siahaan - Sumual. Megamendung 

 
 

 

Pengurus PKLU bersama Pdt. Rudy I. Ririhena 
 
 

 

PKLU bersama Pdt. Sussy Rumeser 
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Bersama Dewan PKLU GPIB 
 
 

 

HUT PT ke 37 
 
 

 
Pengurus Pelkat PT bersama Pdt. Rudy I. Ririhena. 



49 

 

 

 
 

 
 

Seusai ibadah PT 
 
 

 

Perayaan Natal PA 
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Komisi PEJ bersama Bpk Jhonny Polii 

ketika pencarian dana 
 
 

 
 

Santai sejenak sebelum acara pencarian dana dimulai oleh 

Komisi PEJ 
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Rekreasi Penerima Diakonia bersama keluarga 

 
 
 
 

 

 
 

Seusai acara Jamuan Kasih bagi Penerima Diakonia 
 
 
 
 

  
Komisi Diakonia bersama Pdt. Rudy I. Ririhena 
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Retreat Pelkat PKB 

 
 
 
 

 

Seminar Pelkat PKB dan PKP di rumah adat Minahasa Kel. 

Kirangen-Tungka. Sentul 
 
 
 
 

 
 

Retreat Pelkat PKB di Vila Pluto kel. Siahaan -Sumual, di Megamendung 
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Wisata Rohani Pelkat PKB di Medan dan sekitarnya 
 

 

 

Bible Camp Pelkat PKB di Cisarua 
 

 

 
 

Pengurus Pelkat PKB bersama mantan Ketua III Pnt. Kiki Moniaga 



54 

 

 

 
 

 
 

Tour Wisata Rohani Pelkat PKP di Yogjakarta. 
 
 

 

 

Wisata Rohani Pelkat PKP di Bali 
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Seusai ibadah Pelkat PKP di rumah Ibu Sissy Moniaga – Kussler 
 
 

 
Group Kolintang PKP 

 
 

 

Hari Doa Sedunia Anak 
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Pembinaan Kakak Pelayan 
 
 
 
 

 

Pembinaan Kakak Pelayan 
 
 

 

Konser HUT Paduan Suara Anak ke 5 
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Setelah ibadah HUT GP di gereja 

 
 
 
 
 

 

Perayaan Paskah Jemaat GPIB Martin Luther 2018 
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Vocal Group PT Martin Luther berlomba di Jambore PT GPIB 2018 

 
 
 

 

Setelah Ibadah Peralihan dari Pelkat PA ke PT 
 
 
 
 

 
 

Retreat Pelkat GP Martin Luther “Spirit of Summitdi Rumah Singkong, Nagrak 
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Seusai Peneguhan Presbiter Bersama GP 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Retreat Pelkat PKB 
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Setelah Ibadah Pelkat GP 

 
 
 
 

 
 

Kegiatan Pelkat PT on Weekend 
 
 

 

Pengurus Pelkat PKB Bersama Pdt. Saiffudin Ibrahim 
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Wisata Rohani Pelkat PKB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wisata Rohani Pelkat PKB 
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Retreat Pelkat PKB 

 
 
 
 
 

 

Wisata Rohani PKB di Medan dan sekitarnya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- SOLI DEO GLORIA - 


