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Puji Syukur pada Yesus Kristus Tuhan,  Seminar Nasional kerohanian Kristen 

dengan tema Pertumbuhan Iman Kristiani di Tengah Pandemi, telah suskes 

diselenggarakan pada tanggal 17 April 2021, yang dilaksanakan secara daring 

melalui Zoom dan Youtube Universitas Negeri Malang. 

Sebagai ketua panitia saya menyampaikan terima kasih kepada Lembaga 

Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran (LP3) Universitas Negeri Malang 

yang senantiasa mengadakan kegiatan tahunan Seminar Kerohanian Kristen, dan  

yang telah mempercayakan kepada kami untuk melaksanakan seminar bagi 

kalangan kristiani. Meskipun covid 19 yang sedang berlangsung sudah lebih dari 

setahun, dan tidak diketahui kapan berakhir, semoga pandemi ini tidak 

mempengaruhi iman Kristiani, namun semakin menumbuhkan dan menguatkan 

Iman umat Kristiani. 

Seminar Nasional ini, diikuti oleh 190 peserta dari  dosen, guru, karyawan swasta, 

purnabakti, bidan, PNS, pendeta, ibu rumah tangga dan mahasiswa UM dan dari 

lembaga-lembaga Kristen lain. Sebagai ketua panitia pada kesempatan ini kami 

ingin mengucapkan terima kasih atas partisipasi peserta dalam mensukseskan 

kegiatan ini. 

Sebagai ketua panitia, mewakili seluruh panitia dan Universitas Negeri Malang,  

kami juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh penulis makalah  yang sudah 

berkontribusi dalam seminar dan penerbitan prosiding seminar nasional.  

Proceeding yang kami susun kiranya bisa menjadi bahan kajian dan literatur untuk 

memenuhi kebutuhan dan menguatkan iman bagi pembaca. Tuhan Yesus 

Memberkati. 
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Ketua Pelaksana 
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PANDANGAN ALKITAB TERHADAP ASPEK SPIRITUAL DARI 

KETAKUTAN  
 

Yerika Martua S. Samosir 

CMC - Cikarang Medical Center - Bekasi, Jawa Barat 

 

Abstrak: Pandemi Covid 19 sudah berlangsung setahun dan belum selesai. Berita – berita 

tentang Covid 19 seringkali memicu kecemasan dan ketakutan.  Masalah kecemasan bukan 

hanya masalah kejiwaan karena manusia sejatinya terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Tulisan 

ini bertujuan agar kita mengerti tentang kecemasan atau ketakutan secara lengkap menurut 

kebenaran Firman sehingga kita bisa lepas dari kecemasan dan dapat memiliki iman yang 

nyata dalam menghadapi covid 19 atau apapun situasi yang kita hadapi. Penulisan ini 

berangkat dari kajian literatur dan kajian dari sumber Alkitab. 

Kata-kunci: ketakutan, tubuh, jiwa, roh, iman 

 

PENDAHULUAN 

Berita – berita tentang Covid 19 seringkali memicu kecemasan/ ketakutan. Tenaga 

Kesehatan tidak berani merawat pasien. Orang tua tidak berani keluar rumah. Kita 

menghadapi musuh yang tidak kelihatan. Situasi ini dalam jangka panjang akan 

melumpuhkan hidup kita sehingga ini tidak dapat dibiarkan berlama – lama dan dari situasi 

ini Tuhan ingin saya belajar apa, bagaimana iman kita dapat diaplikasikan dalam situasi ini. 

Sebenarnya dengan kita mengenal kebenaran Firman, kita mengenal cara yang paling jelas 

dan tepat untuk menyelesaikan masalah, yang bahkan terkadang tidak mampu diselesaikan 

dengan cara yang bias, sehingga tidak heran seorang hamba Tuhan menegaskan cara-cara 

yang berlandaskan Iman Kristen sebagai A Most Excellent Ways (Wright, 2009). 

Iman adalah percaya yang dilandaskan pada kebenaran Firman Tuhan. Tanpa 

kebenaran semua akan sesat dan berbahaya. Dalam Hosea 4:6 Firman Tuhan mengatakan 

bahwa “umatKu binasa karena kurang pengetahuan…..”. Ini merupakan syarat kalau kita 

tidak ingin binasa. Tidak punya pegetahuan berarti ada hal-hal baru yang kita perlu tahu dan 

mengerti, karena tanpa pengenalan yang benar akan Firman Tuhan, maka iman tidak bisa 

berkembang dengan benar. Sebagaimana tertulis, iman tanpa perbuatan adalah mati (Yakobus 
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2:26). Setiap kali permasalahan muncul, tentu membutuhkan pencerahan Firman Tuhan 

bagaimana  masalah ini diselesaikan. 

Firman Tuhan merupakan guidelines untuk kita menjalani hidup ini (IBLP, 2001). 

Tanpa Firman Tuhan, kita akan menjadi buta secara spiritual. Buta secara spiritual, akan 

membuat kita menjalani hidup dengan cara-cara yang seadanya yang diajarkan ke kita. Makin 

lama karakter kita dipengaruhi oleh cara-cara tersebut dan membuat  kita tidak menjadi 

serupa dengan Tuhan. Bahaya saat kita harus menuntun orang lain, kita akan menjadikan 

orang itu sama dengan kita --- buta secara spiritual. Firman Tuhan berbunyi orang buta 

(spiritual) tidak bisa menuntut orang buta  (untuk menuju kebenaran) (Matius 15:14). Orang 

yang buta umumnya dipenuhi dengan kecemasan dan takut bila dia tidak tahu kemana arah 

yang akan dituju. Demikianlah kehidupan manusia dalam menghadapi berbagai peristiwa 

seperti covid-19 --- tidak jarang jatuh dalam rupa-rupa kekuatiran dan ketakutan. 

Takut adalah suatu kepercayaan atau pikiran bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. 

Ketakutan adalah situasi yang terjadi dalam pikiran kita. Sebagai manusia yang terdiri dari 

tubuh, jiwa, dan roh --- pikiran itu sendiri bersama kehendak dan emosi adalah bagian dari 

jiwa. Bila kita selalu ketakutan dan melakukan banyak kesalahan, maka yang menjadi 

pertanyaan adalah: pikiran kita bersumber dari mana? Menurut Alkitab, pikiran kita berasal 

dari tiga sumber, yakni:  (1) pikiran yang dari kita sendiri  (seperti dalam Matius 16:13-14) ; 

(2) pikiran yang berasal dari Tuhan  (Matius 16:15-17); dan (3) pikiran yang datag dari Iblis 

(Matius 16 : 22-23). 

Dalam Kitab 2 Timotius 1:7 tertulis “Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh 

ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan,  kasih dan ketertiban”. Dalam 

terjemahan Bahasa Inggris, ketertiban ini diterjemahkan sebagai sound mind yang artinya 

pikiran yang waras, yang dapat berpikir dengan baik. Berarti ketakutan ini adalah suatu (1) 

emosi yang merupakan pemberian Tuhan untuk membantu kita agar bisa merespon tehadap 

bahaya dengan baik; (2) roh jahat dimana ketakutan yang berasal dari roh jahat adalah 

irasional dalam bereaksi terhadap bahaya nyata atau tidak nyata.  

Bagaimana ketakutan yang berupa roh takut ini memiliki jalan masuk dalam hidup kita, 

tentunya bisa kita kaji melalui hal-hal berikut, yaitu: 

• Melalui Abuse dan trauma --- yang terjadi  (a) sewaktu konsepsi --- seperti ibu hamil 

meminta kekuatan dari Tuhan; (b) Fisik dan emosional --- dihukum dan diintimidasi  
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oleh otoritas misalnya; (c). Verbal --- selalu diancam dan ditakut-takuti; dan (d). 

Seksual dan mental --- pelecehan seksual dan dilakukan dibawa ancaman  

• Kejadian-kejadian yang traumatis, seperti peristiwa yang terjadi saat (a) Perang --- 

melihat penganiayaan, atau kematian akibat penyerangan tantara; (b). Duka --- 

kematian, kecelakaan, perceraian, kemiskinan/kehilangan uang; dan (c). Kejadian --- 

peristiwa megerikan yang memicu ketakutan luar bias 

• Abandonement dan neglect 

• Okultisme --- ritual-ritual penyembahan ke roh-roh jahat, horoscope, ramalan 

• Kesalahan pribadi --- mencuri, berbohong, perzinahan. 

 

MACAM-MACAM KETAKUTAN 

Apa yang dialami seseorang terkait ketakutan  itu sendiri, umumnya ada beberapa macam, 

misalanya: 

• Takut akibat kesalahan pribadi --- ini yang paling umum terjadi ( Kejadian 3:8-10) 

• Takut ditolak dan dipermainkan --- banyak orang takut ditolak , dipermainkan dan 

dicerca oleh orang lain (Yohanes 12:42, Amsal 29:25 

• Takut kematian (Ibrani 2:15) 

• Takut kehilangan barang milik pribadi, misalnya uang, rumah,mobil, termasuk 

Kesehatan 

Sebagai manusia, takut yang sejati adalah takut akan Tuhan, yaitu takut karena hormat dan 

kagum akan keagungan Tuhan sebagai pencipta kita. Amsal 8:13 dikatakan takut akan 

TUHAN adalah membenci kejahatan. 

Ada 3 tingkatan takut akan Tuhan: 

• Takut akan hukuman dari TUHAN --- mendorong individu mengakui Tuhan sebagai 

otoritas dalam kehidupan ini  

• Takut mencemarkan nama TUHAN 

• Takut kehilangan keintiman dengan TUHAN 

Dalam takut akan Tuhan dijanjikan untuk mendapat upah:  

• Berkecukupan: Mazmur 34:9 Takutlah kepada TUHAN, hai orang-orang kudus-Nya, 

karena orang yang takut kepada-Nya takkan kekurangan. 
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• Kehormatan: 1 Samuel 2: 30 Sebab siapa yang menghormati Aku, akan Kuhormati,  

tetapi siapa yang menghina  Aku, akan dipandang rendah. 

• Keselamatan : Mazmur 85:9 Sesungguhnya, keselamatan-Nya dekat kepada mereka 

yang takut akan Dia supaya kemuliaan diam di negeri kita. 

Sebaliknya bila roh takut ini berkepanjangan akan membawa dampak negative terhadap 

tubuh kita: 

• Reaksi langsung: fright, fight, flight 

• Reaksi jangka panjang: kerusakan system dalam tubuh, sehingga mempengaruhi 

system imun tubuh. 

 

PENYAKIT-PENYAKIT YANG DIAKIBATKAN OLEH ROH TAKUT 

Ketakutan bukanlah hal yang sekedar aspek emosi ataupun spiritual saja, tetapi ketakutan 

bisa menganggu seluruh aspek hidup manusia, yang meliputi tubuh, jiwa dan roh. Berikut 

beberapa hal yang menjadi konsekuensi yang diderita individu yang memiliki roh ketakutan, 

yakni: 

• Jantung --- gagal jantung 

• Paru-paru --- asma 

• Kulit --- eksim dan ruam-ruam 

• Pencernaan --- gastritis, irritable bowel syndrome 

• Lain-lain --- depresi, fibromyalgia, chronic fatigue syndrome 

 

LANGKAH-LANGKAH MENGATASI KETAKUTAN 

Melihat dampak buruk dari ketakutan, maka ada Langkah-langkah yang perlu dilakukan agar 

ketakutan tidak berkepanjangan dan mengganggu kehidupan kita: 

• Memahami kasih Tuhan.  Matius 10:29-31 Bukankah burung pipit dijual dua ekor 

seduit? Namun seekorpun dari padanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak 

Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamupun terhitung  semuanya. Sebab itu janganlah 

kamu takut, karena kamu lebih berharga  dari pada banyak burung pipit. 

• Menaklukkan setiap pikiran dibawah Firman Tuhan. 2 Korintus 10 : 5 Kami 

merobohkan pikiran-pikiran yang menyesatkan dan semua bentuk ketinggian hati 
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yang melawan pengenalan terhadap Elohim. Kami menawan semua pikiran untuk taat 

kepada HaMasiakh 

• Hadapi ketakutan, bukan menghindarinya. Bilal kita tidak belajar dari tiap peristiwa, 

maka itu akan berulang dan masalah akan  bertambah besar. 

Bagaimana menghadapi ketakutan (a) Katakan kebenaran; dan (b) Hadapi setiap 

konsekuensi 

• Menambah pengetahuan akan kebenaran (meningkatkan iman) 

Keluaran 15:26 “, Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan dengan sungguh-

sungguh suara YAHWEH, Elohimmu, dan engkau melakukan apa yang benar di 

mataNya, engkau memperhatikan perintahNya dan menjaga ketetapanNya,Aku tidak 

akan menimpakan ke atasmu semua tulah yang telah Aku timpakan kepada orang 

Mesir, karena Akulah YAHWEH, yang menyembuhkan kamu”. 

• Melepaskan dosa/roh jahat. Markus 16:17 Tanda-tanda ini akan menyertai orang-

orang yang percaya---mereka akan mengusir setan-setan demi nama-Ku, mereka akan 

berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. 

 

PENUTUP 

 Setiap peristiwa yang kita hadapi, bila kita bertindak salah --- karena tidak memiliki 

kebenarn Firman Tuhan --- terutama mencakup aspek spiritual --- seperti pemahaman akan 

spirit of fear (roh ketakutan), --- maka kita akan jatuh dalam penyelesaian yang sama sekali 

lepas dari aspek spiritual berdasakan iman Kristen. Untuk itu memahami aspek spiritual dari 

pandangan Alkitab akan menuntun seseorang bagaimana menyelesaikan masalah roh 

ketakutan secara tuntas. Akibat dari ketidak-tahuan aspek spiritual yang benar --- manusia 

akhirnya dikuasai oleh roh takut yang mampu mengontrol pikiran, perasaan dan kehendak 

manusia, dan membawa kehancuran pada fungsi-fungsi fisiologis tubuh dan perilaku.  

 

DAFTAR PUSTAKA 

IBLP. (2001). The Power for True Success (Third Edition, Ed.). Retrieved from 

www.iblp.org 

Wright, H. W. (2009). A More Excellent Way: Be In Health. Retrieved from 

www.alby.com.sg 
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REJECTION: GANGGUAN TERHADAP RELASI DAN KESEHATAN 

INDIVIDU DITINJAU DARI ASPEK SPIRITUAL KRISTEN 
 

Imanuel Hitipeuw 

Universitas Negeri Malang 

 

Abstrak: Problem yang muncul dalam keluarga dan dalam kehidupan individu, bila dilihat 

lebih jauh antara lain karena factor Rejection dimana individu merasa sulit menerima keadaan 

dan situasi yang ada baik yang menyangkut dirinya maupun orang lain atau lingkungan. 

Bahkan problem ini memicu  munculnya kebutuhan yang semakin dalam akan perhatian 

social yang diketemuka oleh para ahli. Hanya saja problem rejection jarang diselesaikan dari 

aspek spiritual manusia itu sendiri. Tidak heran problem yang ada , tidak terselaiakan secara 

utuh, mengingat manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa dan roh. Untuk tulisan ini bertujuan 

mengkaji berbagai aspek terkait rejection yang meliputi ap aitu rejection, contoh kasus nyata 

rejection, bagaimana wujud dan pengaruhnya pada individu, serta bagaimana cara 

menyelesaikan problem ini. Tulisan ini berangkat dari kajian literatur baik dari hasil 

penelitian, kajian buku teks, dan dari kajian Alkitab itu sendiri yang menjadi sentral dalam 

membingkai permasalahan ini. Dari hasil kajian diketahui bahwa rejection menimbulkan 

problem yang tidak hanya secara emosional, tetapi juga akan mengganggu fungsi-fungsi 

kognitif-psikologis individu, dan terutama merusakan juga hubungan dengan orang lain dan 

diri sendiri dan terutama dengan Sang Khalik.  

 

Kata-kunci: Rejection, Relasi, aspek spiritual ,  

 

PENGANTAR 

 Berbagai problem yang dihadapi suatu bangsa, penanganannya sebenarnya tidak lepas 

dari peran keluarga. Hanya saja peran yang mulia dari keluarga di masa ini mulai mundur 

dikarenakan problem tingginya angka perceraian, dan meningkatnya jumlah orang tua 

tunggal. Dirjen Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung RI di tahun 2016 memberikan 

data bahwa kasus perceraian cukup tinggi terutama di Pulau Jawa (Lokadata, 2017), dan data-

data ini terus meningkat tiap tahun (Intan Umbari Prihatin, 2020).  Tahun 2020, jumlah 

pereceraian di Indonesia berkisar 50 kasus tiap jam (Ansyari & Darmawan, 2020); dan di 

masa Pandemik Covid-19, penyebabnya antara lain masalah ekonomi, ketidakseimbangan 
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aktivitas dan waktu bersama, kekerasan dalam rumah tangga, pola-pola komunikasi yang 

berubah, dan faktor usia dalam membina rumah tangga (Tristanto, 2020). Dari informasi ini, 

banyak keluarga menghadapi permasalahan dalam membangun hubungan yang harmonis, 

dan banyak berakhir dengan pengalaman pahit dan menyakitkan, dan sulit menerima satu 

dengan (Berk, 2006; Santrock, 2011).  

 Kondisi di atas, tidak jarang memaksa ibu-ibu untuk bekerja di luar rumah dengan 

resiko anak-anak tanpa pendampingan orang tua di jam-jam. Sementara anak-anak usia awal 

sampai remaja sangat membutuhkan kehadiran orang tua. Karena itu, kondisi keluarga 

tunggal dan pasangan keluarga yang bekerja di luar rumah --- perlu memikirkan persoalan 

ini. Anak-anak yang ditinggal sendiri di rumah terkadang mempersepsi kalau orang tua telah 

mengabaikan mereka, dan membuat mereka menjadi cemas, sakit secara emosi, dan marah 

(Baumeister & Bushman, 2011; Berk, 2006). 

 Orang tua dan anak sebenarnya memiliki hubungan yang khusus, yakni bonding yang 

mengikat hubungan antara orang tua dan anak (Santrock, 2011). Hubungan ini tidak hanya 

bersifat biologis, tetapi juga secara emosional, dan bahkan secara spiritual. Bonding membuat 

orang tua menjalankan perannya untuk membantu tumbuh kembang putera-puterinya. 

Hubungan ini juga membuat anak-anak selau ingin dekat dengan orang tua mereka dan 

bahkan cenderung ingin lengket dengan orang tua secara fisik dan emosional,  dan kita sebut 

ini sebagai attachment (Baumeister & Bushman, 2011). 

 Tidak heran bonding dan attachment merupakan unsur-unsur utama relationship antar 

individu dalam keluarga (Berk, 2006; Santrock, 2011). Seperti apa kondisi orang tua dan pola 

pengasuhan yang dijalankan orang tua di rumah --- bisa mempengaruhi karakter dan emosi 

anak, apakah dia akan merasa nyaman dan aman dengan dirinya dan dengan orang lain, atau 

sebaliknya dia merasa cemas dan tertolak dan ingin menghindari orang lain termasuk orang 

tuanya (Baumeister & Bushman, 2011; Berk, 2006; Santrock, 2011). Bahkan anak-anak yang 

diberi kecukupan oleh orang tuanya namun absen secara secara fisik dan emosional --- bisa 

memicu kecemasan, depresi dan pelarian pada obat-obatan terlarang. Hal ini karena bonding 

yang anak rindukan tidak terpenuhi. Lebih jauh, ada rasa sakit secara emosional dalam diri 

anak dan memicu munculnya ikatan emosional yang menyimpang. Anak berusaha mencari 

perhatian orang tua dengan menjadi yang terbaik atau sebaliknya dengan melakukan hal-hal 

yang buruk. Tidak heran, wellbeing (kesejahteraan) anak banyak dipengaruhi oleh peran 

orang tua. 
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 Problem keluarga, lebih jauh bila melihat pada anak-anak dan khususnya kaum muda 

yang memunculkan berbagai perilaku negative --- seperti tawuran, geng, begal, penggunaan 

obat-obatan, sex bebas (Hamdi, 2018; Nursatria, 2016; Sidik, 2020; Siska Permata Sari, 

2019), tentu semakin membawa problem keluarga ke arah publik dan mendorong masyarakat 

melihat ini sebagai tanggung jawab penegak hukum saja.  Sementara untuk menyelesaikan 

masalah ini perlu melihat kebelakang mengapa anak-anak tersebut tidak memiliki perilaku 

yang seharusnya saat mereka bertumbuh dalam keluarga? Bagaimana hubungan dalam 

keluarga? Mengapa anak-anak dan orang muda  mencari pengalaman yang salah (false 

experience)?  

 Dalam perspektif sekuler, solusi terhadap permsalahan di atas, seringkali hanya dilihat 

dari sisi penanganan secara fisik dan psikis. Buku-buku semacam Emotional Intelligence, 

Multiple Intllegence, Character Education, dan sebangsanya yang mengupas berbagai 

problem terkait kemampuan dan karakter manusia (Gardner, 2008; Goleman, 2006, 2007; 

Lickona, 2004) menjadi kajian-kajian para peneliti dan bahkan menjadi best-seller karena 

pendidik dan orang tua merasakan bahwa mereka membutuhkan pengetahuan dan 

ketrampilan bagaimana menumbuh kembangkan anak-anak mereka. Sayangnya tidak semua 

hal bisa diselesaikan hanya sebatas penanganan aspek fisik, social dan psikis, dan 

berdasarkan resep buku-buku dari dunia lain, tetapi perlu penagananan aspek lain terkait 

belief dan aspek spiritual bila permasalahannya berakar pada pelanggaran kebenaran Firman 

Tuhan. 

 Aspek spiritual atau rohaniah bukanlah hal yang tidak bisa dipahami dan tidak 

dikenali dalam masyarakat Indonesia. Berbicara spiritual adalah hal yang tidak bisa dilihat 

secara langsung namun kita percaya itu ada, dan bisa kita lihat dari manifestasinya. Misalnya 

dalam kegiatan-kegiatan tradisional di tanah air seperti kuda lumping, bamboo gila, tarian 

bantengan --- nampak ada pengaruh kekuatan spirit atau roh. Dalam psikologi dikenal ada 

psikologi transpersonal atau transendental. Dimana kata transcendental merujuk pada 

relationship to the Divine or transcendent— that which is greater than us, “the source and 

goal of all human life and value” Meissner, 1987, p. 119 dalam (Nelson, 2009). Artinya 

dalam kehiduapan manusia, hal-hal terkait spirit adalah hal yang nyata dan ada dan tidak bisa 

kita abaikan begitu saja, dan manusia selalu ingin terhubung dengan Spirit. Mengapa? karena 

kita sendiri adalah manusia spiritual atau rohaniah, kita tidak saja manusia jasmaniah. Aspek 

spiritual lah yang memberikan kehidupan.  Dalam Alkitab tertulis: 
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Kejadian 2 : 7 ….membentuk manusia itu dari debu tanah dan 

menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya; ……menjadi makhluk 

hidup  

Yohanes 4:24 Allah itu Roh dan barangsiapa menyembah Dia, harus 

menyembah-Nya dalam roh dan kebenaran (God is a spirit and they that 

worship Him must worship Him in spirit and in truth).    

1 Tesalonika 5: 23 ……menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa 

dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat ……. 

Yakobus 2:26 Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah 

iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati (For as the body without the 

spirit is dead, so faith without works is dead also). 

berdasarkan ayat-ayat di atas, jelas bahwa spirit manusia menjadikannya mahluk hidup, dan 

spirit itu berasal dari Tuhan. Spirit yang menjadikan manusia selalu mencari sesuatu untuk 

terhubung dengan the Divine Being. Tetapi tanpa kebenaran, kita mudah terhubung dengan 

ilahg-ilah yang lain, dan inilah yang merupakan awal peyimpangan spiritual yang membawa 

kepada kebinasaan. 

Hose 4: 6 Umat-Ku binasa karena tidak mengenal Allah; karena engkaulah 

yang menolak pengenalan itu maka Aku menolak engkau menjadi imam-Ku; 

dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka Aku juga akan 

melupakan anak-anakmu (My people are destroyed for lack of knowledge: 

because thou hast rejected knowledge, I will also reject thee, that thou shalt be 

no priest to me: seeing thou hast forgotten the law of thy God, I will also forget 

thy children). 

 

Kolose 1: 16 karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada 

di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik 

singgasana, maupun kerajaan, baik pemerintah, maupun penguasa; segala 

sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia (For by him were all things created, 

that are in heaven, and that are in earth, visible and invisible, whether they be 

thrones, or dominions, or principalities, or powers: all things were created by 

him, and for him). 
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 Pergerseran nilai-nilai pekawinan dalam keluarga, dan pencarian pengalaman yang 

salah yang terjadi pada sebagian manusia --- sebagaimana diurai di atas --- menandakan 

pemahaman terhadap aspek spiritual masih belum berjalan, sekalipun orang Indonesia 

dikenal sebagai bangsa yang berketuhanan. Selain itu melihat akibat yang ditimbulkan, 

penulis pada kesempatan ini memilih untuk mengetengahkan rejection (penolakan) yang yang 

menjadi penyebab problem relationship dan kejehateraan orang beriman. Berturut-turut akan 

disajikan ap aitu rejection, bagaimana mengenali ciri-ciri manusia manusia sarat dengan 

rejection, dan bagaimana kemungkinan mengatasinya.  Tulisan ini didasarkan pada kajian 

berbagai literatur umum, dan dari kasus-kasus yang penulis hadapi saat memberikan 

konseling pada klien. Sementara, kajian Literatur Firman Tuhan berangkat dari KJV Bible 

(King James Version) dan Alkitab berbahasa Indonesia terbitan Lembaga Alkitab Indonesia 

dan dari Alkitab.Sabda.Org.  
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CONTOH KASUS TERKAIT  REJECTION 

Berikut ini ada dua kasus nyata yang ingin penulis munculkan sebagai skenario dalam 

menjelaskan perasalahan yang nantinya akan disoroti lebih pada sisi spiritual. 

 Kasus Pertama: 

Tini (nama samaran) adalah seorang karyawan dengan karir yang bisa dikatakan 

cemerlang dan mapan nampaknya secara gaji, sejak kecil ia hidup bersama Ibunya 

yang pensiunan PNS, sementara ayahnya pergi entah kemana meninggalkan 

mereka begitu saja.  Seluruh pendidikannya sampai perguruan tinggi dilewati 

dengan lancer dan nampak berprestasi terus. Sebagai seorang putri, Tini nampak 

ceria dan dalam hidupanya dikelilingi oleh keluarga besar dari pihak Ibunya. 

Bahkan sampai menikah dan punya anak, ibunya selalu bersama Tini dan 

mengurus anaknya. Suaminya yang hidup terpisah kota. jarang pulang  dan dalam 

setahun bisa dihitung dengan jari. Sehari-hari dengan jabatan yang dimiiki, Tini 

pulang terkadang sampai rumah sudah malam. Tini tidak pernah mengeluh dan 

agak tertutup terkait problemnya, tetapi dalam keluarga besar dia tergolong ceria 

karena suka bersenda gurau kalau sudah kumpul, akan tetapi ia memiliki 

gangguan Kesehatan yang menuntutnya agar jangan terlalu stress, dan beratnya 

tergolong obeseitas yang masih ringan.  

Dari Kasus di atas, Tini mengalami hidup tanpa ayah, dan bahkan suaminya 

sendiri jarang pulang. Anaknya juga mengalami hal yang sama dengan Tini, tanpa 

kehadiran ayah secara fisik dan emosional untuk jangka waktu yang berbulan-bulan. Ini 

merupakan pengulangan hidup yang sebelumnya dirasakan oleh Ibunya, Tini, dan 

sekarang anaknya. Dimana mereka semua memiliki kesamaan, yakni figure lelaki yang 

seharusnya bertindak sebagai otoritas atau pemimpin dalam keluarga yakni suami atau 

ayah --- absen dalam rumah. Pada saat yang sama, kesibukan kantor membuat Tini lebih 

banyak absen dari rumah dari pagi sampai malam. Nampaknya problem penelantaran 

(abandonment) dari figure lelaki, ayah dan suami terhadap Tini ---  disadari atau tidak, 

pelan tapi pasti ada juga pada Tini --- terbukti dengan dia menyerahkan semua urusan 

keluarganya pada ibunya dan dia focus pada pekerjaan agar tetap menjadi yang terbaik 

di kantor.  

Nampak dalam keputusan Tini, emosi tidak terlalu penting, yang penting 

pekejaannya sukses, anak bersama ibunya, suami lama baru pulang --- tidak masalah 
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sebab Tini mapan secara finansial. Hal ini tentunya peran Rejection dan Abandonment 

bekerja  mengendalikan perilaku Tini tanpa dia sadari. Sekilas hidupnya berhasil sebab 

ibunya mengambil urusan rumah. Namun penyakit yang kambuh kalau stress 

menunjukkan bahwa Tini mengalami emotional pain (sakit secara emosional) sejak 

kecil, dan kecemasan (anxiety) karena ketiadaan figure otoritas dalam rumah untuk 

melindunginya --- membuat dia berjuang sendiri  tanpa perlindungan ayah, dan 

terkadang menimbulkan kecemasan yang berakibat problem maag yang sering dia alami.  

Bagi Tini memiliki gangguan kesehatan --- karena ia stress dan itu cukup 

beralasan karena  jabatannya dan dengan obat dokter bisa tertangani masalahnya. Tetapi 

mengapa terus muncul? Artinya masalah ini tidak cukup ditangani secara medis saja 

sebab tidak pernah betul-betul hilang. Untuk itu sebagai manusia rohaniah/spiritual akar 

permasalahannya perlu kita lihat dari sudut  pandang spiritual. Apa kata Firman Tuhan 

dalam  

Amsal 17:22 Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang 

patah mengeringkan tulang (A merry heart doeth good [like] a medicine: but a 

broken spirit drieth the bones).   

Hati yang gembira dalam hal ini a merry heart/a cheerfulheart menentukan Healing  

atau kesembuhan (Papousek & Schulter, 2010). Sebaliknya  tulang yang kering karena 

spirit manusia terganggu --- membuat sistem imun tubuh jadi turun dan rentan dengan 

penyakit dalam temuan para ilmuwan, yang membuktika kebenaran Firman Tuhan. 

Singkatnya problem Tini terkait masalah spiritual, abandonment dan rejection, yang 

menghambat dirinya memiliki hati yang gembira --- karena tidak memiliki pengetahuan 

spiritual dalam hal ini Pengetahuan Firman Tuhan. Tanpa Pengetahuan Firman manusia 

akan menuju kebinasaan sebagaimana yang terdapat dalam  

Hosea 4:6 Umat-Ku binasa karena kekurangan pengetahuan…… (My people 

are destroyed for lack of knowledge: because thou hast rejected knowledge, I 

will also reject thee, ……..) 

Kasus kedua: 

Budi (nama samaran) adalah mahasiswa tahun ke-4 jurusan psikologi.  Saat 

konsultasi tugas-tugas KKL bersama kelompoknya dengan dosen Pembina, Budi 

selalu nampak diam, dan tidak seperti rekan-rekannya yang aktif 
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mengkonsultasikan  apa saja. Dosen sampai bertanya ke Budi apakah ada hal-hal 

yang perlu disampaikan, tetapi Budi dengan halus dan singkat selalu berkata 

belum ada.  Setelah pertemuan yang ketiga, Budi didesak oleh dosennya apakah 

kedua orang tuanya bekerja dan bagaimana hubunganmu dengan mereka? Budi 

segera mengiyakan,  dan saat yang bersamaan wajahnya berubah dari biasanya 

datar dan lesu --- menjadi tegang dan marah, mata menjadi merah dan berurai air 

mata.  Budi dapat fasilitas motor dan semua keperluan kuliah dari orang tua. 

Kedua kakek dan  neneknya pun dahulu orang kantoran. 

Dari kasus di atas, Budi merasa orang tuanya tidak peduli dengannya. Relationship 

dengan orang tua dan orang lain terganggu. Tentunya Bonding dan attachment dengan 

orangtua  tidak bertumbuh. Sebaliknya sakit secara emosional  (emotional pain) telah memicu 

kemarahan karena perceived rejection (anggapan bahwa dia ditolak) tidak kunjung 

terselesaikan. Lebih jauh, kemungkinan kedua orang tuanya mengalami hal yang sama, dan 

tidak heran pola-pola relationship terulang.  

Dalam relasi keluarga, orang tua memiliki kesempatan untuk mendidik dan 

mengoreksi putera-puterinya, dan anak-anak ada kesempatan untuk belajar dari orang tua 

dngan sikap yang hormat pada orang tua --- sebab demikianlah seharus hubungan dalam 

keluarga, bila tidak demikian --- maka persoalan akan muncul dan terkadang tidak bisa 

diselesaikan terlepas dari aspek spirtual. Perhatikan Firman Tuhan berikut:  

Keluaran 20:12 - Honour thy father and thy mother: that thy days may be long 

upon the land which the LORD thy God giveth thee. 

Kolose 3:20 - Children, obey [your] parents in all things: for this is well pleasing 

unto the Lord. 

Matius 15:4 - For God commanded, saying, Honour thy father and mother: and, 

He that curset father or mother, let him die the death 

Efesus 6: 1 Children, obey your parents in the Lord: for this is right. 2 Honour 

thy father and mother; (which is the first commandment with promise;) 3That it 

may be well with thee, and thou mayest live long on the earth. 4 And, ye fathers, 

provoke not your children to wrath: but bring them up in the nurture and 

admonition of the Lord. 
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Ayat-ayat di atas merupakan Perintah Tuhan. Anak-anak harus hormat dan taat pada 

orang tua. Namun seringkali, perbuatan orang tua terlalu mengecewakan anak, dan membuat 

anak sulit untuk hormat ke orang tua. Tetapi perintah Tuhan bukan pilihan, sekalipun sulit 

tetapi Tuhan akan memberi kekuatan supaya kita bisa menanggungnya sebagaimana dalam 

kitab Filipi 4:13. Bila dilanggar perintahNYA, berarti kita memilih untuk hidup di luar 

FirmanNYA. Resiko hidup di luar Tuhan berarti kita membuka diri dengan pengaruh lain 

yang membuat kita hanya semakin kering, gagal dan tidak sejahtera --- sebagaimana dalam 

Kitab Yohanes 15:5.  

Dalam kasus Budi, absennya orang tua --- menyulitkan sikap untuk menerima kondisi 

orang tua, dan gagal untuk menjalankan Perintah Firman. Untuk menyelesaikan masalah, 

karena Tuhan adalah Firman yang Hidup, dan Tuhan itu Sipirit --- jadi sebagai orang percaya 

kita perlu menyelesaikan masalah terkait pelanggaran firman secara spiritual juga. Bila sudah 

mengganggu secara jiwa dan tubuh, kita bisa dibantu melalui tindakan medis misalnya, 

TETAPI akar persoalan yang dimulai dari pelanggaran Perintah Firman perlu diselesaikan 

secara spiritual.  

APA SEBENARNYA REJECTION (PENOLAKAN)? 

Dalam literatur, Rejection (Penolakan)  sering terkait dengan konsep Neglect,  dan 

konsep ini banyak dibahas dalam berbagai buku-buku pendidikan dan psikologi. Konsep-

konsep ini terkait dengan parenting (pola asuh), dan gaya interaksi antara otoritas dan anak  

(Berk, 2006; Levin & Nolan, 2014; Santrock, 2011). Hal Ini karena rejection ada kaitannya 

dengan relationship. Dua decade terakhir rejection mulai banyak diteliti  karena emotional 

pain yang timbul  karena social rejection (tertolak secara social)  begitu mempengaruhi 

banyak orang; dan dalam kajian neurosains dari hasil scan fMRI  ditemukan bahwa rasa sakit 

secara emosional dan rasa sakit saat patah tulang sama-sama mengaktifkan bagin otak yang 

sama.  Mark Leary, PhD,  professor psychology dan neurosains dari Duke University 

menjelaskan kalau rejection membuat manusia berusaha keras mencari penerimaan sosial 

(Weir, 2012). Sayangnya manusia bisa mengecewakan dan bukanlah jawaban akan masalah 

rejection. Sebenarya Firman Tuhan menjelaskan bahwa kita sangat berharga dan ajaib 

diciptakan oleh Tuhan, sehingga nilai manusia tidak ditentukan oleh penerimaan social. 

Perhatikan Mazmur 139:14 …… kejadianku dahsyat dan ajaib ….. (I am fearfully and 

wonderfully made ….);  Mazmur 27:10 Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, 

namun TUHAN menyambut aku. Harusnya  bila manusia memiliki pengetahuan yang benar 
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akan Firman Tuhan --- ayat-ayat ini cukup bagi manusia --- akan tetapi karena ada rejection 

membuat manusia haus akan penerimaan social, sementara probemnya bukan disitu.  

Rejection adalah perasaan tidak diinginkan, tidak dicintai, tidak diterima, tidak 

menjadi bagian dari yang lain, atau perasaan tidak sesuai atau tepat. Rejection sendiri ada 

yang nyata (real rejection), dan ada yang hanya persepsi (perceived rejection). Real 

Rejection merujuk pada anak-anak yang  ditelantarkan oleh orang tua, anak-anak yang 

dibuang oleh keluarganya, anak yang pernah mau digugurkan dari kandungan, anak yang 

ditinggalkan oleh orang tuanya, anak yang selalu dianiaya, anak yang dikandung sebelum 

menikah, dan semacamnya. Real rejection dicirikan oleh adanya kenyataan bahwa dia dengan 

sengaja tidak diinginkan atau ingin dibuang atau dihilangkan. Sementara Perceived Rejection 

merujuk pada apa yang ada dalam persepsi atau pikiran seseorang bahwa dia ditolak atau 

tidak diingini, tapi sebenarnya tidak nyata. Misalnya seseorang merasa hidungnya kurang 

bagus atau matanya kurang bagus dan terobsesi untuk operasi plastic sekalipun tidak ada 

yang salah dengan fisiknya dan fungsinya. 

 Rejection yang dialami, bila tidak disadari dan tidak dicegah, maka akan 

mempengaruhi emosi dan perasaan, kognisi orang tersebut,  dan lebih jauh lagi merusak 

hubungan orang tersebut dengan yang lain. C. Nathan DeWall, seorang psikolog dari 

University of kentucky menjelaskan bahwa kebutuhan mendasar manusia untuk merasa 

memiliki dan kebutuhan akan relationship yang langgeng dan positif, tidak beda dengan 

kebutuhan akan air dan makanan (Weir, 2012). Tidak heran rejection bukan hal yang positif, 

tetapi sebaliknya akan menjadi kekuatan yang jahat (evil) yang mampu merusak diri sendiri 

dan relationship dengan orang lain. Hal ini sejalan dengan fungsi roh jahat (evil spirit) 

sebagai mana tertulis dalam Yohannes 10: 10 Pencuri datang hanya untuk mencuri dan 

membunuh dan membinasakan….; dan Yoh 8:44 Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu 

ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula 

dan tidak hidup dalam kebenaran.  Singkatnya, Rejection itu bisa emosi dan perasaan yang 

umum, tetapi Rejection bisa terkait dengan fungsi roh jahat (spirit of rejection) yang memiliki 

misi untuk menjadikan manusia menolak dirinya dan orang lain, dan tentunya menolak 

Tuhan melalui cara hidup yang tidak sesuai dengan FirmanNYA. 

 Dalam satu keluarga, ikatan bathin atau bonding secara alamiah akan mendorong 

anggota untuk saling mengasihi dan membangun hubungan. Tidak heran bila ada anggota 

keluarga yang menolak anggota lain dalam keluarga , misalnya orang tua menolak anak atau 
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sebaliknya --- maka terjadi keretakan ikatan bathin atau bonding. Hal ini bisa dirasakan 

dalam bentuk sakit secara emosional. Namun bila penolakan itu dilakukan oleh orang lain 

yang tidak kita kenal --- umumnya perasaan tertolak lebih mudah lenyap, sebab tidak ada 

bonding dengan orang tersebut. Namun demikian, bila kita sendiri berasal dari keluarga yang 

tidak harmonis dan sudah sakit secara emosional --- apapun hal negative yang dilakukan oleh  

orang lain --- akan menimbulkan rasa sakit dan bahkan merusak diri sendiri (Winch, 2015). 

Namun bagi orang percaya, Penolakan seharusnya tidak membuat kita merasa hancur dan 

tidak berharga terhadap orang-orang yang menolak kita, sebab janji Firman dalam Kitab 

Mazmur 32: 10 bahwa banyak kesedihan akan dialami orang fasik,  tetapi orang percaya  

kepada Tuhan dikelilingi oleh kasih setia-Nya. 

 Melihat apa yang terjadi akibat Rejection dimana relationship tidak berjalan secara 

dengan seharusnya, dan mendorong seseorang mengejar penerimaan orang lain --- 

menjadikan hubungan yang dibangun tidak lagi asli apa adanya. Karena itu, rejection tidak 

sesuai dengan kebenaran Firman Tuhan sebab (1) rejection bertentangan dengan apa yang 

Tuhan katakan tentang siapa kita manusia (Kejadian 1: 27-28; Maz 139:14), (2) 

menempatkan penerimaan manusia lebih penting dari penerimaan Tuhan terhadap dirinya 

(Yeremia 17:5-6; Matius 6:33), (3) terlalu peduli apa kata orang-orang tertentu tentang 

dirinya , (4) ingin menjadi orang lain, (5) meragukan kebenaran Tuhan (Amsal 3:5-7), dan (6) 

mencari cinta tetapi di tempat yang salah (Ulangan 7). 

 

BAGAIMANA CIRI REJECTION PADA DIRI SESEORANG 

Bila sesuatu terlalu berlebihan atau sebaliknya dalam hal rejection, --- berdasarkan 

kajian-kajian pada bagian-bagian awal tulisan ini, kemungkinan seseorang tersebut 

bermasalah. Dalam hal Rejection, beberapa ciri bisa menjadi pertanda apakah seseorang 

memiliki problem yang besar dalam rejection, misalnya terlalu berlebihan memperhatikan 

tampilannya atau pakaiannya karena ingin mendapatkan perhatian dan pujian orang lain, 

maka ini adalah salah satu cara untuk mengetahui  apakah ada rejection dalam diri seseorang. 

Rasa malu juga yang berlebihan dan bahkan menarik diri dari dunia social---merupakan hal 

yang perlu diuji apakah berangkat dari rejection. Selain itu, ciri-ciri lainnya --- ingin selalu 

membandingkan diri dengan orang lain, membuat orang-orang sekitarnya merasakan 

kepahitan. Dimana-mana selalu mencari perhatian, selalu mengkritik diri sendiri, kesulian 

mengasihi dan menerima kasih orang lain, sehingga relationship bermasalah. Ciri 
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selanjutnya, orangnya perfeksionis dan mudah melihat kesalahan orang lain. Bersikap 

superior, dan senang yang ekstravagansa.  

PERILAKU REJECTION  

Beberapa bentuk perilaku yang umum yang bisa menjadi hal untuk mengurai apakah sesuatu 

tersebut adalah manifestasi dari rejection, dapat dilihat dari perilaku yang muncul. Misalnya: 

dengan keluarga sangat mudah bertengkar apalagi dengan pasangannya. Orang yang normal 

harusnya mudah menerima orang yang dikasihinya;  Sangat bawa perasaan dalam banyak hal. 

Mudah tersinggung, dan mudah menyalahkan; Sangat mementingkan diri sendiri. Segala hal 

sebisa mungkin untuk mendatangkan perhatian bagi dirinya sendiri; Salah menginterpretasi 

pernyataan orang lain. Pernyataan orang lain dalam hal mengritisi sesuatu dianggap sebagai 

hal yang menyerang dirinya.  

LUARAN BURUK DARI REJECTION 

Apa yang menjadi produk dan mempengaruhi individu yang bersangkutan terkait Rejection 

dapat dalam bentuk seperti (1) kepahitan yang memicu kemarahan, (2) ketakutan tidak 

diterima orang lain, sehingga berusaha menyenangkan orang lain, (3) Emosi yang 

menyimpang dan hancur yang sulit untuk mengasihi, (4) Ketergantungan/adiksi, (5) 

Sombong dan Tidak respek, (6) Orientasi pada performansi, (7) Pemberontak, (8) sulit 

berterima kasih, tidak setia. Sulit menghargai apa yang orang lain buat, (9) Problem 

psikologis dan mental, dan (10) Spirit of rejection bisa menghancurkan aktivitas otak 

 

JALAN MASUK REJECTION 

Berdasarkan berbagai penjelasan di atas, peristiwa yang menjadi jalan masuk rejection bisa 

(1) abandonment (ditelantarkan) misalnya  parental neglect seperti  dikurung atau dibiarkan 

berkeliaran di luar, hilang, extreme punishment, atau dibiarkan saja saat nangis; (2) abuse 

yang dilajukan orang-orang dekat; (3) accusations; (4)  early childhood (in the womb); (5) 

problem generasi yang datang dari atas; dan (6) kehamilan yang tidak diinginkan, seperti 

percobaan untuk menggugurkan. 
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PEMULIHAN DARI REJECTION 

Henry Wright (Wright, 2009) memberikan cara-cara bagi individu yang ingin lepas dari 

keterikatan dan penguasaan masalah-masalah yang sampai bersifat spiritual. Dia 

mengemukakan ada 8 Langkah, yang dimulai dari:  

1. Recognize --- yang merujuk pada pengakuan dan mengenali problem yang ada 

melalui bahasa dan perilaku 

2. Responsibility --- merujuk pada pengakuan bahwa itu adalah problem dirinya, dan 

akhirnya mengakui bahwa “saya telah lakukan perbuatan yang salah”. 

3. Repent ---- merujuk pada pertobatan dan penyesalan yang mendalam  

4. Renounce ---- memutuskan untuk meninggalkan “saya tidak mau lagi hal-hal ini” 

5. Remove  ---- melepaskan dan membuang semua yang jahat tersebut sehingga 

mencapai pembebasan/deliverance dari setiap hal yang membelenggu sebelumnya. 

6. Renew ---- setelah bebas, perlu mengisi pikiran kita dengan kebenaran Firman Tuhan. 

Karena kita harus transformasi pikiran menjadi pikiran yang baru 

7. Resist ---- senantiasa melawan hal yang jahat untuk Kembali menggoda dengan 

kekuatan Firman 

8. Restore ---- mencapai pemulihan menjadi ciptaan yang baru  

 

PENUTUP 

 Rejection merupakan problem setiap orang, dan bahasan tentang topik ini makin 

menunjukkan bukti bahwa gangguan yang diakibatkan secara neuroscience memberikan 

pengaruh yang sama pada otak seperti halnya orang yang mengalami kecelakaan fisik seperti 

patah tangan. Problem ini muncul bisa sejak dari kandungan atau bahkan merupakan problem 

generasional. Penanganannya seringkali hanya sebatas perspektif tubuh (body) dan jiwa 

(soul). Sementara dari sisi spiritual (roh) tidak banyak disentuh, dikarenakan pemahaman 

akan pengetahuan kebenaran Firman Tuhan terkait akibat pelanggaran Firman terhadap Jiwa 

dan Tubuh manusia tidak banyak diketahui. Tidak problem rejection dan efeknya pada jiwa 

dan Kesehatan serta relasi dengan sesama terus berlanjut. Untuk itu pemahaman akan aspek 

spiritual merupakan langka yang penting untuk menyelesaikan problem ini untuk memastikan 

manusia mencapai kondisi yang yang sejahtera.  
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PERTUMBUHAN IMAN KRISTEN DI TENGAH PANDEMI COVID-19 
 

Alamta Singarimbun 

Anglican Church -Bandung 

 

Abstrak: berbagai kejadian yang manusia alami selalu memberikan pengalaman tersendiri 

dalam pribadi orang-orang. Masa pandemic covid-19 telah membawa banyak perubahan 

dalam pola hidup manusia, dalam belajar, mobilisasi dan sebagainya. Sebagai orang Kristen 

tidak luput dari  pengaruh pandemic ini, untuk itu dalam kesempatan ini saya ingin berbagi 

hal-hal yang menyangkut perubahan pola hidup akibat pandemic covid-19, peran iman dalam 

menstabilkan pola hidup, dan tindakan iman seperti apa yang perlu diambil. Bahasan kali ini 

banyak diambil dari hasil perenungan dan observasi selama masa pendemi yang dilihat dari 

kacamata kristiani. 

Kata-Kunci: pandemi covid-19, iman Kristen, pertumbuhan, perubahan pola hidup. 

 

Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah 

selalu dalam pekerjaan Tuhan! Sebab kamu tahu, bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan 

jerih payahmu tidak sia-sia. (1 Korintus 15:58) 

 

PANDEMI COVID-19 PENYEBAB PERUBAHAN POLA HIDUP 

Pandemi Covid-19 merubah banyak hal tatanan kehidupan manusia. Hal-hal yang 

bertolak belakang banyak terjadi akibat pandemi ini, termasuk di dalamnya kehidupan 

beribadah. Sebelum pandemi, kita diajak untuk berkumpul di rumah ibadah menyembah 

Tuhan, sekarang disuruh dari rumah saja mengikuti ibadah secara ONLINE. Sebelum 

pandemi, ketika bertemu kita bersalaman, sekarang dianjurkan untuk tidak usah bersalaman. 

Sebelum pandemi, ketika bertemu kita diajak untuk tersenyum, sekarang justru mulut harus 

ditutup masker dan disarankan jangan dilepas saat berbicara dengan orang lain, terlebih jika 

dalam jarak dekat. Dalam beribadah, sebelum pandemi, kebanyakan kita pergi ke sebuah 

rumah ibadah tertentu, dan tetap berada di situ hingga ibadah selesai. Sekarang, kita tinggal 

di rumah dan memilih secara ONLINE mau ikut ibadah dimana?, bahkan bila serasa kurang 

cocok, pada saat yang sama ganti-ganti channel untuk mendengar khotbah yang dirasa lebih 
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menarik. Ada yang belum selesai kebaktian ONLINE, langsung saja meninggalkan 

kebaktian. Sebelum pandemi, semua jemaat datang dengan pakaian rapi ke rumah ibadah, 

sekarang banyak yang dengan pakaian seadanya duduk di depan TV, laptop, atau HP. Bahkan 

mungkin ada yang sambil santai tidur-tiduran ikut kebaktian. 

Dalam sekolah atau kuliah, juga hal yang sama terjadi. Guru atau dosen mengajar, para 

murid atau mahasiswa belajar dari rumah atau dari tempat lain. Bankan ada yang dari café 

sambil menikmati makanan dan minuman. Kamera ditutup tak kelihatan wajahnya. Guru atau 

dosen mengajar serius dan mengira bahwa pelajar atau mahasiswa akan mendengar materi 

yang disampaikan, tetapi banyak yang kurang serius, bahkan mereka ada yang sambil nonton 

film atau ada yang main game, atau paralel dengan acara tertentu. Banyak hal-hal tak biasa 

dan tak terpikirkan sebelumnya, terjadi di masa pandemi ini. 

 

PERAN IMAN MENSTABILKAN POLA HIDUP DI TENGAH PANDEMI COVID-19 

Persoalan kita sebagai orang percaya adalah bagaimana dengan pertumbuhan iman di 

masa pandemi ini? Apakah tetap? Apakah berkurang? Apakah meningkat? Tentu ada banyak 

ragamnya. Ada yang tidak peduli dengan imannya apakah bertumbuh atau tidak. Mereka 

merasa tidak perlu repot memkirkan soal pertumbuhan iman. Namun ada juga yang justru 

terjadi peningkatan imannya di masa pandemi ini. Mereka bertumbuh dengan pesat dalam 

pengenalan akan Tuhan. Ada kebaktian keluarga yang terhubung melalui online dari tempat-

tempat yang berbeda, bahkan dari luar negeri, dimana sebelumnya hal ini tidak ada. Ada 

sahabat-sahabat iman yang selama ini jarang bertemu dan jarang berkomunikasi, namun di 

tengah pandemi ini mereka intensif berkomunikasi bahkan belajar bersama menelaah firman 

Tuhan. 

Kita diingatkan untuk tetap bertumbuh di dalam iman apakah dalam masa tidak ada 

pandemi ataupun ketika pandemi sedang terjadi seperti yang kita alami saat ini. Rasul Paulus 

ingatkan agar kita tetap berdiri teguh di dalam iman. Jangan goyah. Kita diminta untuk 

senantiasa bergiat dalam pekerjaan Tuhan. Persekutuan kita dengan Tuhan dan jerih payah 

kita tidak akan pernah sia-sia. Kita tetap produktif semaksimum mungkin dan dengan optimal 

berkarya di dalam pengenalan akan Yesus Kristus. Untuk itu kita harus kembali belajar 

tentang iman, agar kualitas iman kita tidak turun, namun tetap bertumbuh dan meningkat 

meski di masa pandemi yang menyulitkan. 
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Iman adalah kepercayaan atau keyakinan. Iman memberi pengaruh postif kepada 

manusia. Langkah yang dilakukan manusia dalam tindakan iman adalah penyerahan diri atau 

penundukan diri kepada Tuhan secara pribadi. Firman Tuhan berkata tentang iman: “Iman 

adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang 

tidak kita lihat (Ibrani 11:1). “Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada 

Allah. Sebab barangsiapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan 

bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia.” (Ibrani 

11:6). 

Iman menolong kita untuk memahami dimana kita berada saat ini, Iman menuntun 

kita akan apa yang harus dilakukan dan menguatkan kita untuk melangkah dengan pasti ke 

depan ke mana kita akan pergi. Sebagaimana Abraham dipanggil dan dituntun Allah ke 

tempat yang tidak Abraham ketahui, namun Abraham siap dan taat. Jadi betapa pentingnya 

peran iman dalam hidup kita. Iman sangat diperlukan agar kita bertumbuh di masa pandemi 

ini. Jangan sampai pandemi Covid-19 ini membuat iman kita tidak bertumbuh, agar kita tidak 

kehilangan arah hidup dan tidak kehilangan jati diri sebagai seorang Kristen yang sejati. 

Iman menghasilkan dan berbuahkan pengharapan. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena 

iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. 

Di dalam Kristus kita beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia Allah yang 

sempurna. Di dalam kasih karunia tersebut kita dapat dengan teguh berdiri sekalipun di 

tengah pandemi. Oleh iman, kita bermegah di dalam pengharapan untuk menerima kemuliaan 

Allah. Karena itu walaupun dalam masa pandemi, kita haruslah tetap kuat dan malah 

bermegah. Kesulitan kita dan keterbatasan kita di masa pandemi ini dapat menimbulkan 

ketekunan. Kita diuji, dan bila kita tahan uji akan muncul pengharapan yang tidak 

mengecewakan. Kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus, dan itu 

yang menuntun kita di masa pandemi ini. 

 

TINDAKAN IMAN DI MASA PANDEMI COVID-19 

Iman tidaklah sekedar sesuatu yang pasif, namun iman adalah dinamis, artinya iman 

mengajak kita proaktif. Contoh dan teladan dari tokoh-tokoh pelaku iman dari Alkitab 
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mengingatkan kita bahwa mereka bergerak dan berbuat sesuatu. Iman mereka berkorelasi 

dengan perbuatan mereka. 

Sikap kita dalam menghadapi pandemi adalah tetap percaya kepada janji TUHAN. 

Ingatlah janji Tuhan di dalam Yesaya 41:10, 13: “Janganlah takut, sebab Aku menyertai 

engkau, janganlah bimbang, sebab Aku ini Allahmu; Aku akan meneguhkan, bahkan akan 

menolong engkau; Aku akan memegang engkau dengan tangan kanan-Ku yang membawa 

kemenangan. Sebab Aku ini, TUHAN, Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata 

kepadamu: "Janganlah takut, Akulah yang menolong engkau.”  

Juga dari Mazmur 103:13-14: “Seperti bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian 

TUHAN sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita, 

Dia ingat, bahwa kita ini debu.” 

Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah Bapa. Kesesakan dan 

kesulitan di masa pandemi tidak mampu membuat kita terpisah dari kasih Kristus. Kita diajak 

untuk tetap bersukacita dalam iman dan pengharapan serta bersabar. Dan tentu kita pun perlu 

dan harus berdoa dan berjaga-jaga dari bahaya pandemi ini dengan aturan serta protokoler 

kesehatan yang telah kita ketahui.  

Ingatlah juga apa kata Tuhan Yesus di dalam Matius 6:34, “Sebab itu janganlah 

kamu kuatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. 

Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari.” 

Jangan berlebihan dalam hal khawatir. Khawatir adalah letupan atau luapan emosi 

yang sering mencengkram, terlebih pada saat krisis pandemi ini. Sifat alami manusia adalah 

khawatir akan apa yang belum terjadi. Kekhawatiran tidak pernah menolong dan tidak pernah 

menyelesaikan persoalan. Kekhawatiran tidak akan membuat situasi kita menjadi lebih baik, 

malah sering menjadikan situasi menjadi lebih buruk. Kekhawatiran akan mempengaruhi 

kesehatan kita, seperti sirkulasi darah, jantung, sistem saraf, kelenjar tubuh, dan ini semua 

menyangkut kekebalan tubuh kita yang justru sangat diperlukan menghadapi pandemi ini. 

Kita harus optimis bahwa badai pasti berlalu. Pandemi pasti berlalu, Akan tetapi harus 

diingat juga bahwa setelah badai berlalu, jangan sampai kita tidak belajar apa-apa. Jangan 

sampai kita tidak sempat memetik hikmat dan apa yang positif dari badai tersebut. Kita harus 

menang bahkan lebih dari seorang pemenang dalam melewati badai, melewati pandemi 

Covid-19. Tuhan Yesus Kristus memberkati 
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RELASI ANTAR ANGGOTA KELUARGA DI ERA DIGITAL: SEBUAH 

PERSPEKTIF IMAN KRISTEN 
 

Johannes Ananto Prayogo 

Universitas Negeri Malang 

johannes.ananto.fs@um.ac.id 

 

Abstrak: Revolusi Industri 3.0 dan 4.0 yang menciptakan Era Digital mengakibatkan 

perubahan-perubahan yang hebat dalam berbagai segi kehidupan manusia. Ibarat sebuah 

pedang bermata dua, era digital di satu sisi memberikan manfaat yang luar biasa bagi 

kehidupan manusia, namun di sisi lain, era digital juga mengakibatkan dampak negatif bagi 

kehidupan manusia. Era Digital mempermudah manusia untuk mengakses informasi dan 

berkomunikasi dengan lebih cepat mudah dan efisien dan membuka peluang inovasi-inovasi 

baru dalam berbagai bidang kehidupan, namun Era Digital tidak hanya menghilangkan gap 

(kesenjangan) tapi juga menciptakannya, khususnya terkait relasi dan interaksi antar 

manusia. Manusia bisa secara fisik berdekatan tetapi secara psikologis dan mental berjauhan 

karena masing-masing total terpaku pada gawai teknologi Era Digital seperti iphone, atau 

smartphone. Relasi dan interaksi antar manusia seperti ini dapat terjadi antara teman 

sejawat, tetangga, handai tolan, bahkan termasuk relasi dan interaksi antar anggota 

keluarga: suami-istri dan orang tua-anak. Dalam perspektif iman Kristen, manusia adalah 

ciptaan Tuhan yang paling luar biasa karena diciptakan secitra (image) atau segambar dan 

serupa denganNya. Manusia adalah ciptaan yang dianugerahi dengan hati, jiwa dan akal 

budi. Dengan akal budinya manusia mampu mengembangkan ilmu pengetahuannya dan 

menciptakan teknologi. Sebab akal budi adalah pemberian Tuhan, Tuhan tidak pernah 

menentang segala produk ilmu pengetahuan dan teknologi yang diciptakan manusia dengan 

akal budinya untuk kebaikan dan kemudahan manusia dalam menjalani kehidupannya dan 

untuk memuliakan Tuhan. Bukan usaha manusia untuk mendirikan kota Babel dan 

menaranya yang ditentang Tuhan, tetapi kesombongan, lupa diri, dan motivasi mereka yang 

ingin meniadakanNya dengan pengetahuan dan teknologi yang dimilikinya yang ditentang 

Tuhan. Sebab Era Digital dengan segala produk teknologinya adalah sebuah keniscayaan, 

manusia harus mengimbangi perkembangan pemanfaatannya dengan cara mengembangkan 

nilai-nilai spiritual, misalnya karakter ilahi dalam dirinya, yaitu a.l. kasih, 

kelemahlembutan, kesetiaan, keadilan, kerendahhati, dan penguasaan diri yang niscaya 

mailto:johannes.ananto.fs@um.ac.id
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menjamin sebuah relasi yang baik dan harmonis antar manusia dan yang berkenan kepada 

Tuhan Sang Pencipta. 

 

Kata Kunci: Era Digital, relasi, akal budi, karakter ilahi 

 

 

 Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dari waktu ke waktu 

sungguh luar biasa dan mengagumkan. Komunikasi, transportasi dan interaksi antar 

manusia menjadi lebih cepat efisien dan efektif. Jika dulu manusia harus menghabiskan 

waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun untuk melakukan perjalanan dari belahan 

dunia satu ke yang lainnya atau menghubungi seseorang di belahan dunia yang lain, dalam 

Era Digital saat ini,  hal-hal seperti itu dapat diselesaikannya hanya dalam hitungan hari, 

jam bahkan menit. Kemajuan IPTEK sungguh membuat hidup manusia dalam dunia 

moderen saat ini jauh lebih mudah dan efisien. Namun, kemajuan IPTEK yang begitu cepat 

saat ini tidak hanya memberi kemudahan bagi manusia tetapi juga menciptakan efek negatif 

dalam banyak segi kehidupannya, salah satunya adalah dalam hal relasi antar manusia 

(human relation). Tulisan singkat ini menyajikan 3 pokok bahasan: (a) perkembangan 

IPTEK pada era Revolusi Industri 1.0, 2.0, 3.0, dan 4.0, (b) dampak Era Digital pada relasi 

antar manusia, dan (c) kemajuan IPTEK dan dampak negatifnya pada relasi antar manusia 

dalam perspektif iman Kristen. 

 

PERKEMBANGAN IPTEK PADA ERA REVOLUSI INDUSTRI 1.0, 2.0, 3.0 DAN 4.0 

 Revolusi industri merupakan suatu perubahan secara besar-besaran di berbagai bidang 

kehidupan manusia seperti pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan 

teknologi yang disebabkan oleh penemuan-penemuan ilmu pengetahuan baru dan 

perubahan-perubahan tersebut memiliki dampak yang mendalam bagi kehidupan manusia. 

 Revolusi Industri 1.0. Revolusi industri pertama (Revolusi Industri 1.0) terjadi pada 

1750-1850 dan dimulai di Inggris dengan diketemukan mesin uap oleh James Watt (1776) 

dan digunakannya mesin tenun mekanis bertenaga uap untuk meningkatkan produktivitas 

industri tekstil. Mesin uap ini menggantikan tenaga manusia. Penggunaan mesin uap ini 

berkembang ke bidang transportasi menggantikan tenaga hewan dan alam untuk mengantar 

manusia berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Oleh bangsa Eropa mesin uap ini terus 

dikembangkan dan dimanfaatkan untuk alat transportasi dan untuk menjelajah samudra, 

yang salah satu jejaknya adalah era kolonialisasi. Pada gilirannya, mesin uap ini juga 
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digunakan dalam berbagai industri, misalnya dalam bidang pertanian, pertambangan, dan 

manufaktur yang menciptakan produksi secara besar-besaran (mass production) dan 

penggantian tenaga manusia dengan tenaga mesin secara besar-besaran pula.   

 Revolusi 2.0. Revolusi industri kedua (Revolusi Industri 2.0) dikenal juga dengan 

Revolusi Teknologi terjadi antara tahun 1870-1914 dengan diketemukan pembangkit tenaga 

listrik oleh Nikola Tesla dan Thomas Alva Edison pada tahun 1880an dan motor 

pembakaran dalam (combustion chamber) yang memunculkan penemuan-penemuan 

teknologi baru seperti pesawat telefon, mobil, pesawat terbang, dan kendaraan-kendaraan 

militer, yang pada akhirnya benar-benar mengubah wajah dunia secara signifikan. 

Perubahan masyarakat yang bercorak agraris menjadi masyarakat industri semakin masif 

dan lengkap.     

 Revolusi Industri 3.0. Revolusi industri ketiga (Revolusi Industri 3.0) dikenal sebagai 

Revolusi Digital dan berlangsung selama periode antara 1970-1990. Pada Revolusi Industri 

3.0 ini diketemukan mesin yang dapat bergerak dan berpikir secara otomatis yaitu komputer 

dan robot, dan pada Era Digital ini pula era industri secara perlahan berakhir dan era 

informasi dimulai. Komputer yang pada awal kemunculannya sebesar ruang kantor dan 

membutuhkan daya listrik sangat besar, yaitu sampai 8.500 watt, pada ahirnya karena 

kemajuan pesat dengan diketemukan semikonduktor, transistor, dan kemudian integrated 

chaip (IC), ukurannya menjadi semakin kecil, daya listrik yang dibutuhkan semakin sedikit, 

namun kemampuan menghitung dan kerjanya semakin meningkat. Sekali lagi pengurangan 

tenaga manusia, sebagai operator mesin dan pengendali lini produksi, menjadi tidak 

terelakkan.. 

 Revolusi Industri 4.0. Revolusi industri keempat, (Revolusi Industri 4.0) dimulai dari 

sebuah proyek pemerintah Jerman yang membentuk sebuah Kelompok Kerja yang pada 

Oktober 2012 akhirnya merekomendakan pelaksanaan Industri 4.0 kepada pemerintah 

federal Jerman. Revolusi industri generasi keempat ini ditandai dengran munculnya 

superkomputer, robot pintar, kendaraan tanpa pengemudi, rekayasa genetika, dan 

perkembangan neuroteknologi yang memungkinkan manusia untuk mengoptimalkan fungsi 

otaknya. 3 ciri utama dalam era ini adalah inovasi, otomasi, dan transfer informasi. 

Produsen elektronik, otomotif, dan lain-lain berlomba-lomba menawarkan aneka produk 

hasil eksplorasi inovasi mereka. Mesin ATM dan pintu gerbang tol tidak memerlukan 

tenaga manusia lagi untuk menjaga karena otomasi. Memesan tiket pesawat, memesan 

makanan di restoran, memanggil go-jack, atau grab, menonton film terbaru, semua bisa 
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dilakukan dengan satu perangkat teknologi saja karena semua datanya sudah disimpan di 

“awan”. 

 Perkembangan dan kemajuan IPTEK akan terus melaju cepat tanpa menunggu siapa-

siapa dan terus mengubah kehidupan manusia dalam segala bidang dan juga relasinya 

dengan manusia lain. 

  

 DAMPAK ERA DIGITAL PADA RELASI ANTAR MANUSIA 

 Penemuan-penemuan teknologi baru dan perubahan-perubahan tatanan dan perilaku 

manusia dari Revolusi Industri 1.0 sampai dengan Revolusi Industri 4.0 yang telah 

dipaparkan di atas klop dengan prediksi Toefler (1980) yang menyatakan bahwa era 

kemanusiaan dapat dibagi menjadi tiga era utama, yaitu era masyarakat agraris, era 

masyarakat industri, dan era masyarakat informasi.  

Manusia saat ini telah dan sedang hidup di era masyarakat informasi, yaitu 

masyarakat yang kehidupan dan aktivitas sosial, politik, ekonomi, dan budayanya dilakukan 

melalui proses produksi, konsumsi, dan distribusi informasi, yang oleh Straubhar (2002) 

dikatakan sebagai masyarakat yang memiliki pertukaran dan penggunaan teknologi 

komunikasi dengan intensitas tinggi.   

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pada Era Digital yang begitu hebat saat ini 

tidak hanya memberi dampak positif bagi manusia tetapi juga dampak negatif. 

 

Dampak Positif Era Digital 

 Yang mengalami dampak positif yang paling nyata adalah bidang komunikasi. Pada 

masa lalu, untuk bisa terhubung dengan orang lain di tempat lain, seseorang harus 

menggunakan handphone dengan mengandalkan komunikasi antar kartu SIM, namun di Era 

Digital saat ini orang menggunakan smartphone yang memiliki fitur sangat canggih dan 

salah satu bagiannya adalah Internet yang lebih memudahkan untuk berkomunikasi dengan 

orang lain, bahkan tersedia sarana untuk melakukan video call yang membuat komunikasi 

tidak hanya lebih nyaman tetapi juga lebih efektif. Bidang ekonomi dan perdagangan juga 

mengalami dampak positif yang luar biasa dan sangat memudahkan kegiatan manusia. 

Transaksi keuangan dan bisnis dapat dilakukan dengan mudah dan cepat. Saat ini orang 

dapat melakukan transaksi keuangan hanya dengan menggunakan smartphonenya tanpa 

harus keluar rumah dan juga orang dapat membeli barang yang diinginkan tidak perlu ke 

supermarket atau mall karena transaksi pembelian dan pembayaran dapat dilakukan via 
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smartphone atau layar laptop dengan Internet dengan cara mobile banking atau Internet 

banking -- virtual dan cashless.  

 Dalam bidang transportasi kemudahan-kemudahan tidak kalah hebatnya. Di Era 

Digital ini, orang tidak perlu takut tersesat saat bepergian ke suatu tempat yang belum 

diketahuinya karena tersedia teknologi GPS (Global Posistioning System) seperti Google 

Map. Dengan menghidupkan aplikasi GPS yang tersedia di smartphonenya dan mengikuti 

langkah-langkahnya, informasi rute yang dituju, jarak dan waktu tempuh, dan bahkan 

pilihan jalan yang tidak macet akan tersedia. Orang  juga bisa mencari fasilitas publik 

terdekat, seperti SPBU, ATM, restoran, dan sebagainya. Di Era Digital ini, dengan 

smartphonenya orang dapat menggunakan ojek atau taksi dalam jaringan (online grab) 

untuk mengantarnya pergi ke tempat tujuan. 

 Dampak positif luar biasa juga dapat dirasakan dalam bidang pndidikan lebih-lebih di 

saat pandemi Covid-19 yang melanda dunia saat ini. Pembelajaran dan perkulihan tidak 

harus berhenti karena para siswa dan guru, mahasiswa dan dosen, peserta didik dan 

pendidik/pengajar tidak bisa bertatap muka di ruang kelas, sebab sudah tersedia 

pembelajaran dan perkuliahan dalam jaringan (online courses). Rencana pembelajaran, 

materi pembelajaran, media dan asesmen pembelajaran semua dikomunikasikan via digital. 

Konferensi, seminar dan workshop termasuk rapat-rapat koordinasi atau dinas juga bisa 

dilakukan secara maya (virtual) dalam jaringan dengan memanfaatkan aplikasi Zoom Meet, 

Google Meet, Skype, Cisco Webex, Microsoft Teams, dan sebagainya. 

Dengan teknologi yang serba digital di Era Digital ini, relasi antar manusia seperti 

relasi produsen-kosumen, guru-siswa, dosen-mahasiswa, orang tua-anak bisa lebih mudah 

cepat dan nyaman. Hal ini dapat dilihat pada dampak positif Era Digital pada 4 bidang yang 

telah dipaparkan, tetapi kemajuan-kemajuan teknologi informasi dan komunikasi Era 

Digital yang luar biasa tersebut tidak hanya memberikan dampak positif, namun ibarat 

pedang bermata dua, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pada Era Digital yang 

begitu hebat saat ini juga mempunyai dampak negatif bagi manusia. 

  

Dampak Negatif Era Digital 

 Dampak negatif yang pertama yang diakibatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi pada Era Digital yang begitu hebat saat ini adalah maraknya kejahatan dunia 

maya (cyber crime). Kejahatan dunia maya adalah segala tindak kejahatan yang dilakukan 

oleh seseorang atau sekelompok orang dengan menggunakan teknologi komputer, jaringan 

Internet dan perangkat digital. Kejahatan ini bisa dalam bentuk pembobolan ATM, data 



30 
 

suatu perusahaan, atau kartu kridit, penipuan jual-beli online, pengkloningan akun media 

sosial (medsos), dan pengiriman berita bohong (hoax). Kejahatan dunia maya ini dapat 

menimpa siapa saja: perorangan, keluarga, institusi swasta maupun pemerintahan dan 

bahkan suatu bangsa jika terkait informasi-informasi keamanan yang sensitif bangsa 

tersebut. 

 Dampak negatif yang kedua adalah terbentuknya mentalitas instan, khususnya pada 

generasi muda atau generasi milenial (Generasi Z dan Generasi Alpha). Seperti namanya, 

mentalitas instan adalah mentalitas yang menginginkan segala sesuatu dapat terjadi dan 

diperoleh secara instan atau cepat: cepat kaya, cepat makmur, cepat berhasil, sehingga 

berlawanan dengan realitas, yaitu bahwa sebuah keberhasilan memerlukan proses yang 

panjang, setahap demi setahap dan bisa sangat melelahkan. Dalam penelitian tentang 

neurology dan human behaviour, ditemukan bahwa ada bagian dalam struktur sel saraf 

manusia yang cenderung menyukai cara yang mudah dan cepat dan tidak menyukai proses 

yang rumit dan melelahkan. Disamping itu juga ditemukan bahwa manusia itu kurang 

pandai dalam menunda kesenangan saat ini demi sukses masa depan. Celakanya, mentalitas 

instan ini semakin diperkuat dengan penggunaan smarphone sebagai salah satu produk Era 

Digital yang memberikan hasil instan. Dengan hanya klik klik, skrol skrol, semua yang 

dicari dan diinginkan secara instan ditemukan dan didapat saat ini juga (real time).  

 Dampak negatif yang ketiga dan yang terakhir dibahas dalam tulisan ini adalah 

menjadi renggangnya relasi dan interaksi antar manusia yang bisa mencakup antar teman 

sejawat, tetangga, handai tolan, bahkan antar anggota keluarga: suami-istri dan orang tua-

anak. Fenomena ini biasanya disebut dengan end of intimacy atau akhir dari keakraban. 

Teknologi digital pada Era Digital saat ini tidak dapat dipungkiri mampu mengeliminasi 

banyak kesenjangan, kesulitan, keribetan, ketidakefisienan dalam komunikasi dan interaski 

antar manusia untuk membangun relasi, namun teknologi digital juga ternyata menciptakan 

kesenjangan dalam komunikasi dan interaksi antar manusia, yaitu jarak maya (virtual 

distance), sebuah fenomena di mana orang secara fisik berdekatan atau bersama-sama tetapi 

secara psikologis dan mental saling terpissah satu sama lain karena perhatian dan fokus 

masing-masing terserap pada alat-alat teknologi yang dihadapi, seperti smartphones, tablets, 

laptop atau mobile devises yang lain. 

 Fenomena yang umum terjadi adalah suami-istri yang semakin tidak memiliki waktu 

untuk saling berinteraksi dan berbincang untuk membangun keakraban karena smartphomes 

dan internet telah banyak menyita perhatian dan waktu mereka. Relasi dan interaksi antara 

orang tua dan anak juga tidak akrab lagi.Tablets, iphone dan smartphones banyak 
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mengambil alih peran orang tua dalam pendidikan anak yang dapat mengakibatkan tidak 

berkembangnya ketrampilan dan kecerdasan sosial anak dengan baik, khususnya dalam 

membangun relasi dan interaksi dengan sesama secara sehat. Sering dijumpai pemandangan 

di meja makan sebuah restoran ada keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan 2 orang anak 

remaja mereka sedang menunggu pesanan makanan dihidangkan, namun alih-alih mereka 

berinteraksi, berkomunikasi, bercengkerama untuk membangun keakraban keluarga, sang 

ayah mengeluarkan Samsung Galaxy S4nya dan membaca berita secara daring dan sesekali 

membalas chat Whatsapp yang masuk, sang ibu juga sibuk dengan smartphonenya 

membaca dan membalas teks, 2 anak mereka juga sibuk dengan iphone mereka yang 

terhubung wifi restoran secara otomatis dan chatting dengan teman-teman mereka di 

Facebook.Ini pemandangan yang semakin umum dilihat di Era Digital ini.  

 Relasi antar manusia, termasuk antar anggota keluarga, pada Era Digital saat ini 

semakin renggang, memprihatinkan dan mengawatirkan karena ternyata teknologi digital 

saat ini tidak hanya memberi dampak positif dalam hal kemudahan dan kecepatan untuk 

mengakses informasi dan melakukan komunikasi, namun ternyata teknologi digital saat ini 

juga menciptakan sebuah relasi dan interaksi yang lebih kental bersifat human-to-machine 

relationship. Disamping pendekatan edukasional, salah satu pendekatan yang dapat 

diterapkan untuk mengurangi atau bahkan mengeradikasi dampak negatif teknologi digital 

adalah melalui pendekatan spiritual. 

 

KEMAJUAN IPTEK DAN DAMPAK NEGATIFNYA DALAM PERSPEKTIF IMAN 

KRISTEN 

Manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling luar biasa karena diciptakan segambar dan 

serupa denganNya. Karena secitra (image) dengan Tuhan, manusia disebut sebagai ciptaan 

yang mulia: ciptaan yang dianugerahi dengan hati, jiwa, dan akal budi dan dengan akal 

budinya manusia mampu mengembangkan ilmu pengetahuannya dan menciptakan 

teknologi. Sebab akal budi adalah pemberian Tuhan, Tuhan tidak pernah menentang segala 

produk ilmu pengetahuan dan teknologi yang diciptakan manusia dengan akal budinya 

untuk kebaikan, kemanfaatan, kemudahan manusia dalam menjalani kehidupannya di muka 

bumi dan untuk memuliakan dan menyembah Tuhan.  

Tuhan tidak menentang manusia mendirikan kota Babel dan menaranya, tetapi Tuhan 

menentang kesombongan, lupa diri, dan motivasi mereka yang ingin menyamai dan bahkan 

meniadakan Tuhan dengan pengetahuan dan teknologi yang dimilikinya (Kejadian11: 4). 

Tuhan berkenan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang didasarkan 
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pada rasa takut akan Tuhan dan demi kemuliaanNya, apakah itu penemuan mesin uap, 

listrik, Internet atau produk Era Digital apapun juga. Cerita tentang bahtera Nuh 

menunjukkan tidak hanya ketaatan Nuh tetapi juga motivasinya untuk memuliakan Tuhan. 

Tuhan memerintahkan Nuh untuk membuat bahtera untuk menyelamatkan dirinya dan 

keluarganya dari air bah yang akan membinasakan manusia karena kebobrokan hidup moral 

dunia pada saat itu. Panjang lebar luas ruang dalam bahtera dan bahan yang dipakai Tuhan 

yang menentukan (Kejadian 6: 14-15). Nuh dengan akal budi dan pengetahuannya taat setia 

dan mengerjakan perintah Tuhan seperti yang Tuhan kehendaki. 

Dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat dan dahsyat 

saat ini, para pengikut Kristus harus mengingat firman Tuhan berikut ini: 

a. “Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan…..” (Amsal 1: 7) – Solus Christus – 

apapun yang kita kerjakan harus hanya untuk kemuliaan Kristus dan bersumber dari 

Kristus. 

b. “Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal 

bagiku, tetapi aku tidak akan membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun.” (1 

Korintus 6: 12). Orang Kristen harus menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dan 

bukan dikuasai olehnya. 

c. “Jawab Yesus kepadanya: ‘Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan 

dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu.’”(Matius 22: 37) – Ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang merupakan produk dari akal budi manusia harus 

dipakai untuk mengasihi dan memuliakan Tuhan dan memenuhi hukum-hukumNya.  

 

Untuk mengurangi atau bahkan mengeradikasi dampak negatif teknologi digital dalam 

Era Digital saat ini, khususnya dalam hal relasi dan interaksi antar manusia, tepat kiranya 

para pengikut Kristus bersandar pada nilai-nilai spiritual Kristen yang mengajarkan tentang 

karakter ilahi, yaitu a.l. kasih, kelemahlembutan, kesetiaan, keadilan, kerendahhati, dan 

penguasaan diri yang akan menjamin sebuah relasi dan interaksi yang baik dan harmonis 

antar manusia, termasuk antar anggota keluarga, dan yang berkenan kepada Tuhan Sang 

Pencipta. Dengan karakter ilahi ini, manusia akan lebih memberikan perhatian pada 

manusia lain dan manusia akan lebih mengutamakan manusia daripada mesin produk 

teknologi digital dalam berrelasi dan berinteraksi dengan sesamanya (human-to-human 

relation) sehingga relasi dan interaksi antar manusia, antar anggota keluarga, akan bisa nir 

phubbing (ketiadaan sikap mengabaikan orang lain dalam berrelasi dan berinteraksi karena 

perhatian yang tertuju pada smartphone, iphone, dan sebangsanya). 
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Abstrak: Pandemi yang melanda seluruh dunia saat ini telah hampir meluluhlantakkan 

segala bidang. Beragam problema terjadi di masa krisis seperti saat ini. Kegiatan keagamaan 

menjadi terbatas sejak adanya pandemi. Peristiwa tersebut juga terjadi pada kehidupan 

keluarga, yaitu ketika orang tua mengasuh anak-anaknya dalam membangun kehidupan 

rohani mereka. Oleh karenanya diperlukan kreativitas untuk menyikapi segala perubahan 

yang terjadi di masa pandemic. Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan kreativitas yang 

dilakukan orang tua dalam membangun kehidupan rohani anak di masa pandemic covid-19. 

Terdapat beberapa kreativitas yang dilakukan orang di masa pandemic covid-19 ini, 

diantaranya yaitu: (1) membacakan cerita tentang Allah atau nabi; (2) sharing peristiwa yang 

dialami; (3) permainan; (4) ibadah keluarga; dan (5) menonton video. 

 

Kata kunci: kreativitas, orang tua, pandemic, covid-19, rohani 

 

PENDAHULUAN 

Problematika selalu ada dalam kehidupan manusia. Adanya pandemic covid-19 

tentunya juga membawa problematika tersendiri bagi keimanan seseorang. Pandemi 

merupakan adanya penyebaran penyakit dalam wilayah yg luas dan bersifat menular. Badan 

Kesehatan dunia (WHO) telah mendeklarasikan covid-19 sebagai sebuah pandemic (Király et 

al., 2020). 

Permasalahan yang dihadapi oleh hampir seluruh manusia di dunia, selain dari sisi 

jasmani, juga rohani. Psikiatri di AS menyatakan bahwa kehidupan manusia disana juga 

terdampak karena adanya pandemic. Semua pasien dan orang lain dihadapkan dengan isolasi, 

kesepian, berkabung mendadak, kehilangan pekerjaan, dan lain sebagainya. Hal ini juga 

memengaruhi pelayanan psikiatri dalam melayani penderita yang mengalami konsekuensi 

mental seperti itu (Bojdani et al., 2020). Hal ini juga terjadi di Indonesia, dimana semua 

mailto:putri.mahanani.fip@um.ac.id
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orang juga dimungkinkan menghadapi stress karena adanya isolasi, rasa sendiri, terbatasnya 

beraktivitas, dan lain sebagainya. Sebagai upaya mengatasi hal tersebut, pembelajaran agama 

sangat diperlukan agar manusia tetap mengingat kasih Allah dalam kehidupannya 

(Manuputty & Lakoruhut, 2020). Lebih lanjut juga diungkapkan bahwa di masa pandemic 

ini, banyak sekali permasalahan yang terjadi dalam kegiatan pembelajaran sehingga dapat 

membuat siswa, guru dan orang tua menjadi cemas. 

Berdasarkan hal di atas, dapat diketahui bahwa orang tua berperan sangat penting 

dalam menghadapi beragam permasalahan yang timbul akibatnya adanya pandemi. Salah satu 

masalah yang dihadapi yakni kehidupan rohani anak. Anak-anak memerlukan bantuan orang 

tua dalam mempertahankan iman percaya mereka kepada Tuhan. Orang tua memegang 

peranan penting dalam Pendidikan dan bimbingan anak sebab hal ini sangat menentukan 

perkembangan anak untuk mencapai keberhasilannya (Yulianti, 2014). Sebagaimana yang 

diketahui, hingga saat ini, pembatasan untuk beribadah masih ada. Oleh karena itu, orang tua 

lah yang seharusnya menjadi wakil untuk menumbuhkembangkan iman percaya anak-anak 

kepada Tuhan.  

Melihat beragam problematika dan tantangan yang ada di tengah pandemic, iman kita 

tidak boleh surut. Sebagaimana yang tertuang dalam injil Matius 17 ayat 20, dinyatakan 

bahwa apabila kita memiliki iman sebesar biji sesawi saja, maka kita akan bisa memindah 

gunung dan takkan ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Iman sungguh besar kuasanya. Hal 

ini digambarkan oleh adanya orang Kristen di Mesir kala itu diberikan empat pilihan oleh 

orang Yahudi, yaitu (1) memenuhi dan mewujudkan perintah Injil untuk secara harfiah 

memindahkan gunung; (2) seluruh umat Kristen harus masuk Islam, apabila imannya tidak 

terbukti; (3) jika tidak mau masuk Islam, umat Kristen harus meninggalkan Mesir dan 

berpindah ke negara lain; (4) Jika mereka tidak mau meninggalkan Mesir, sementara mereka 

tidak mau masuk Islam, mereka harus dibunuh  (Noorsena, 2019). Karena orang-orang 

Kristen pada saat itu beriman bahwa Tuhan akan menolong mereka, maka mukjizatpun 

terjadi. Bukit yang menjadi perjanjian tesebut berpindah tempat dan kuasa Tuhan nyata 

didalamnya. 

Melalui firman Tuhan yang ada pada Filipi 4: 6-7 berbunyi “Janganlah hendaknya 

kamu kuatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada 

Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur damai sejahtera Allah, yang 

melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus”. Hal ini 

semakin menguatkan kita bahwa ditengah pandemic yang terjadi hingga hari ini, iman 

percaya akan membantu kita melewati masa sulit tersebut. Oleh karenanya orang tua juga 
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perlu menyampaikan pesan ini kepada anak-anak agar mereka juga dapat bertumbuh dan 

semakin dikuatkan dalam iman rohani mereka. 

 

Kreativitas 

 Berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia, kreativitas dapat diartikan sebagai 

kemampuan untuk mencipta atau daya cipta. Kreativitas adalah kemampuan untuk 

menghasilkan atau menciptakan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata 

yang ditandai dengan orisinilitas dan relatif berbeda dengan apa yang telah ada untuk 

menggerakkan kemajuan manusia di bidang pengetahuan dan teknologi untuk menyelesaikan 

permasalahan-permasalahan yang ada (Riadi, 2020).  

 Terdapat 4 dimensi kreativitas, yaitu pribadi, pendorong, proses, dan produk 

(Munandar, 2012). Dimensi pribadi maksudnya yaitu kreativitas dipandang sebagai ungkapan 

atau ekspresi dari keunikan individu dalam interaksi dengan lingkungannya. Dimensi proses 

merupakan kegiatan untuk diberikannya kesempatan untuk bersibuk diri secara kreatif 

sehingga mereka dapat mengekspresikan dirinya. Dimensi produk merupakan akumulasi dari 

adanya kondisi pribadi dan lingkungan yang menunjang sehingga seseorang mampu 

menciptakan produk kreatif tertentu. Dimensi pendorong merupakan dorongan-dorongan 

yang mungkin terjadi, baik dalam diri individu maupun masyarakat sehingga kreativitas dapat 

terjadi. 

 Terdapat beberapa tahapan mengembangkan kreativitas, yaitu (1) tahap persiapan; (2) 

inkubasi; (3) iluminasi; (4) verivikasi (Riadi, 2020). Tahap persiapan berisi kegiatan-kegiatan 

untuk mengumpulkan informasi data, maupun bahan untuk memecahkan masalah yang 

terjadi. Tahap kedua dimana individu seakan-akan melepaskan diri untuk sementara dari 

berbagai masalah yang ada. Tahap ketiga, mulai muncul ide atau gagasan untuk penyelesaian 

masalah dan tahap keempat merupakan kegiatan mencocokkan antara ide penyelesaian 

dengan kondisi riil atau sebenarnya. 

 Terdapat 8 faktor yang memengaruhi kreativitas seserang, yaitu (1) waktu; (2) 

kesempatan menyendiri; (3) dorongan; (4) sarana; (5) rangsangan dari lingkungan; (6) 

hubungan orang tua dan anak yang tidak posesif; (7) cara mendidik anak; (8) kesempatan 

untuk memperoleh pengetahuan (Riadi, 2020). Beragam factor ini perlu diperhatian dalam 

upaya melakukan kreasi dalam menjawab permasalahan yang ada. 
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Orang Tua 

 Berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia, orang tua merupakan ayah ibu kandung 

atau orang yang dianggap tua, orang yang dihormati di suatu wilayah tertentu. Orang tua 

merupakan orang pertama yang dipandang anak sebagai orang yang segalanya tahu. Anak 

menyandarkan seluruh harapannya kepada orang tua (Siregar, 2013). 

 Peran orang tua yaitu bertanggungjawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, 

membesarkan dan melindungi anak (Siregar, 2013). Lebih lanjut diungkapkan bahwa untuk 

menjadi orang tua yang baik, salah satunya dapat dilakukan dengan cara memahami dunia 

anak. Keraf juga menyatakan bahwa ketika orang tua bergaul dengan anak, hendaknya 

mereka juga menjadi kakak ataupun teman mereka agar mereka bisa lebih aman, merasa 

dimengerti dan mendapat dukungan (Siregar, 2013). Berdasarkan hal tersebut, dapat 

diketahui bahwa orang tua memiliki peranan yang fundamental dalam kehidupan anak-

anaknya. Orang tua memiliki tanggung jawab yang besar untuk menjadikan anak-anak sesuai 

dengan bakat dan kemampuannya serta mampu memiliki kehidupan yang lebih baik. 

 Beberapa prinsip yang dilakukan untuk mendidik anak menurut Irwan diantaranya 

yaitu mengekspresikan kasih sayang pada anak di waktu yang tepat. Selain itu orang tua 

harus menjadi teladan terlebih dahulu sehingga anak bisa mencontohnya. Pada saat anak 

masih kecil, sikap mendidik anak haruslah sama. Sikap didikan orang tua jangan terlalu bebas 

ataupun terlalu ketat. Lebih banyak mendukung dan memuji dibandingkan marah (Siregar, 

2013). Berdasarkan hal tersebut, sebagai orang tua, terdapat beberapa prinsip yang harus 

diperhatikan agar anak-anak bisa tumbuh sesuai dengan yang diharapkan. 

 

Kehidupan Rohani 

Kehidupan rohani dapat menjadi kekuatan bagi pembentukan kualitas intelektual 

seseorang (Putri, 2017). Kerohanian sendiri dimaknai sebagai sebuah potensi atau keadaan 

subjektif yang diketahui hanya oleh orang yang bersangkutan. Lebih lanjut diungkapkan 

bahwa kehidupan rohani bukan hanya persoalan berhubungan antara Tuhan dengan umat, 

namun juga dengan sesama manusia. 

Terdapat 3 rasa atau kesadaran/sense yang harus dimiliki sebagai tanda kehidupan 

rohani yang baik, yaitu: (1) Sense of Calling; (2) Sense of Giving; dan (3) Sense of Pride. 

Pada bagian pertama, kita dituntut untuk sadar akan panggilan Tuhan. Apabila kita menerima 

Allah, maka Dia akan tinggal di dalam kita. Pada kesadaran kedua, kita diminta untuk 

menyadari bahwa memberi yang utama adalah kesadaran untuk mengasihi sesama. Allah 

akan memberkati kita apabila kita mau memberi. Disini ditekankan bahwa kita hendaknya 
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menghindari rasa mementingkan diri sendiri. Pada kesadaran ketiga, kita diharapkan 

memiliki rasa bangga karena Kristus adalah Tuhan yang hidup dan tidak pernah berubah hari 

ini, esok, hingga selama-lamanya (Adriyanto, 2017). 

 

Pandemi Covid-19 

Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 merupakan sebuah penyakit baru yang 

dapat menyebabkan gangguan pernapasan dan radang paru. Penyakit ini disebabkan oleh 

infeksi Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Gejala klinis 

yang muncul beragam, mulai dari seperti gejala flu biasa (batuk, pilek, nyeri tenggorok, nyeri 

otot, nyeri kepala) sampai yang berkomplikasi berat (pneumonia atau sepsis). Berdasarkan 

berbagai penelitian yang telah dilakukan, diduga penyaluran penyakit ini melalui droplet 

saluran pernapasan dan kontak dekat dengan penderita/pasien (Tim covid 2020). Nurin 

(2020) menyatakan bahwa coronavirus adalah keluarga besar dari virus yang menyebabkan 

penyakit mulai dari flu biasa hingga Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Severe 

Acute Respiratory Syndrome (SARS). Lebih lanjut diungkapkan bahwa penyebaran 

coronavirus sama seperti virus penyebab flu yakni bisa dari batuk, bersin, maupun sentuhan 

orang yang terinfeksi. Virus juga bisa menular dari barang yang telah terkontaminasi.  

Cara melindungi diri dari covid-19 diantaranya: (1) tetap tinggal dirumah, bekerja, 

belajar dan beribadah dari rumah; (2) cuci tangan dengan sabun dan air minimal 20 detik atau 

gunakan hand sanitizer berbasis alcohol minimal 60%; (3) bersihkan dan disinfeksi 

permukaan benda yang sering disentuh; (4) tutupi mulut dan hidung saat batuk atau bersin 

dengan tisu/siku bagian dalam; (5) pakai masker jika beraktivitas di luar rumah dan ganti 

secara berkala; dan (6) terapkan pola hidup sehat dengan makanan bergizi dan olahraga (Tim 

covid, 2020). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Beragam problematika terjadi karena adanya pandemic covid-19. Hal ini didukung 

oleh penyataan Lukito (2020) yang menyatakan bahwa pandemic yang berskala luas 

dampaknya akan mengakibatkan guncangan dan perubahan pada banyak negara, khususnya 

pergolakan politik, system ekonomi, nilai sosial, dan prioritas anggaran. Lebih lanjut 

diungkapkan bahwa adanya pandemic covid-19 ini harusnya membawa manusia mengingat 

Kembali tentang peristiwa Menara Babel. Hubungannya dengan covid-19 ini yakni 

mengingatkan kita Kembali bahwa sebenarnya manusia itu sangat terbatas dan hanya 

memiliki “kekuasaan kecil” di tengah alam semesta. Hal ini menunjukkan bahwa manusia 

https://hellosehat.com/coronavirus/covid19/novel-coronavirus-sars/
https://hellosehat.com/coronavirus/covid19/novel-coronavirus-sars/


39 
 

hanya bagian kecil dari dunia dan senantiasa diliputi dengan masalah. Oleh karena itu, 

penguatan kehidupan rohani sangat diperlukan agar bisa menuntun manusia menjadi lebih 

baik dan bisa menyelesaikan segala permasalahan kehidupan. 

Kehidupan rohani merupakan sebuah keadaan individu yang berhubungan antara 

hubungan seseorang dengan Tuhan dan juga sesamanya manusia. Hal ini sesuai dengan yang 

telah diungkapkan sebelumnya bahwa kehidupan kerohanian merupakan sebuah potensi atau 

keadaan subjektif seseorang (Putri, 2017). Kehidupan rohani yang baik memiliki salah satu 

ciri, yaitu memiliki keyakinan iman yang kokoh (Gunawan, 2020). Hal ini mengandung 

makna bahwa kehidupan kerohanian seseorang bisa dilihat dari iman yang dimilikinya. Iman 

diperlukan manusia untuk bisa bertahan hidup di tengah beragam ujian dan cobaan yang 

datang dalam hidup seseorang. 

 Iman sebagai bagian dari hidup orang percaya sangat berpengaruh terhadap sikap 

seseorang dalam menghadapi masalah, utamanya pandemic covid-19. Tomboku (2013) 

menyatakan bahwa iman merupakan sumber kehidupan. Hal ini bermakna bahwa iman lah 

yang akan menuntun seseorang bersikap dalam hidupnya. Umat Kristen hendaknya 

senantiasa menjadi pelaku firman dalam kehidupan sehari-hari sehingga ia mampu berbuat 

lebih banyak (Tanudjaja, 2018). Marpaung (2010) juga menyatakan bahwa iman merupakan 

dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak terlihat. 

Dengan demikian semakin meyakinkan kita bahwa iman kita dalam menghadapi situasi sulit 

seperti pandemic akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan kita melewatinya. 

Hendaknya iman kristiani ini menjadi dasar manusia dalam berbuat sesuatu, termasuk 

memanfaatkan perkembangan teknologi secara bijaksana. 

 Peran orang tua di masa pandemic covid-19 dalam pertumbuhan kehidupan rohani 

anak sangatlah fundamental. Hal ini karena dengan adanya pandemic, membuat kegiatan 

belajar yang biasanya dilakukan di sekolah, saat ini berganti dengan belajar di rumah. 

Begitupun dengan pekerjaan orang tua, yang semula semuanya dikerjakan di kantor atau 

tempat kerja, dalam beberapa periode terakhir terjadi perubahan dalam system bekerja 

sehingga adakalanya pekerjaan harus dikerjakan dari rumah. Beragam perubahan ini tentu 

berpengaruh terhadap kehidupan rohani seseorang. Orang tua sebagai orang terdekat bersama 

anak hendaknya mampu memberikan pelayanan terbaik sehingga anak bisa bertumbuh 

dengan baik, termasuk kebutuhan kehidupan rohaninya sebagaimana peranan orang tua yang 

bertanggungjawab dalam mengasuh, memelihara, mendidik, membesarkan dan melindungi 

anak (Siregar, 2013). Sesuai dengan Alkitab, terdapat 3 kesadaran/sense yang hendaknya 

dimiliki seseorang sebagai pertanda bahwa mereka memiliki kehidupan rohani yang baik, 
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yaitu (1) Sense of Calling; (2) Sense of Giving; dan (3) Sense of Pride (Adriyanto, 2017). Oleh 

karenanya orang tua tentu berperan dalam menumbuhkembangkan beragam kesadaran 

tersebut dalam diri anak. Dengan demikian kehidupan rohani anak dapat berkembang 

maksimal dan mereka tetap bisa merasakan penyertaan dan anugerah Tuhan yang luar biasa 

dalam hidup mereka. 

 Kreativitas orang tua dalam menumbuhkembangkan kehidupan rohani anak dapat 

dilakukan dengan beragam cara. Berdasarkan hasil wawancara dengan 8 orang tua yang 

dilakukan pada tanggal 4-7 April 2021, dapat disimpulkan beberapa kreativitas orang tua 

yang dilakukan untuk mengembangkan kehidupan rohani anak-anaknya. Wujud kreativitas 

tersebut yaitu: (1) membacakan cerita tentang Allah atau nabi. Disini orang tua biasanya 

menyempatkan diri untuk meluangkan waktu bersama anak-anaknya untuk membacakan 

cerita agar anak bisa mengerti dan memahami makna cerita tersebut. Waktu yang dipilih oleh 

Sebagian besar orang tua yaitu malam hari sebelum tidur. Media yang digunakan juga 

beragam, baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Fisik biasanya berupa buku cerita, 

sedangkan non fisik berupa buku/cerita /aplikasi digital yang bisa diakses menggunakan 

handphone android. (2) sharing peristiwa yang dialami. Pada kegiatan ini, orang tua 

mengajak anak untuk berdiskusi tentang kegiatan yang telah mereka lakukan selama satu 

hari. Biasanya orang tua memilih waktu malam hari untuk mengajak anak-anak sharing atau 

berbagi terhadap kegiatan yang telah dilakukan. Disini biasanya orang tua memberikan 

penguatan terhadap perbuatan yang baik dan bisa dilanjutkan atau diulang, maupun kegiatan 

yang tidak baik sehingga harus dihindari oleh anak-anak. (3) permainan. Orang tua juga ada 

yang memiliki kreativitas untuk menumbuhkan kehidupan rohani siswa dengan cara bermain. 

Kegiatan permainan yang pernah dilakukan diantaranya tebak kata, tulis kata, dan permainan 

kartu. Disini biasanya orang tua mengajak anak bermain dan apabila kalah, mereka akan 

diberikan hukuman tertentu yang berhubungan dengan penguatan imannya. (4) ibadah 

keluarga. Disini orang tua dengan sengaja membuat kesepakatan dengan anak untuk 

melaksanakan ibadah keluarga dengan tujuan meskipun mereka tidak bisa ke gereja secara 

langsung, namun mereka tetap dapat bertumbuh dalam iman. Waktu yang biasanya dipilih 

oleh orang tua yaitu hari minggu pagi. Ibadah keluarga ini ada yang secara bersama-sama 

mengikuti ibadah dari televisi maupun siaran youtube langsung dan juga ada yang dipimpin 

oleh ayah atau ibunya sendiri dalam beribadah. (5) menonton video. Wujud kreativitas orang 

tua lainnya dalam membangun kehidupan rohani anak di masa pandemic yakni dengan 

menonton video atau film bersama-sama. Video atau film ini tidak selalu tentang Kristus atau 

nabi, tapi juga film-film animasi lain. Kegiatan yang dilakukan biasanya setelah menonton 
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video, kegiatan yang terpenting yaitu mengupas dari cerita yang telah ditonton tersebut. 

Dengan beragam aktivitas tadi, orang tua berupaya menjalankan peran dan 

tanggungjawabnya sehingga kehidupan rohani anak tetap bisa bertumbuh dan berkembang 

meskipun pandemic covid 19 masih terjadi. 

 Kreativitas yang dimiliki orang tua tidak lepas dari tahapan yang telah dilalui dalam 

proses kreativitas, yaitu (1) tahap persiapan; (2) inkubasi; (3) iluminasi; (4) verifikasi (Riadi, 

2020). Akhirnya orang tua menemukan ide yang paling sesuai untuk mengatasi permasalahan 

kehidupan rohani anak ketika kegiatan keagamaan dibatasi. Selain itu, 8 faktor pendorong 

terjadinya kreativitas juga muncul sehingga kreativitas yang dilakukan orang tua dapat 

diterima oleh anak dengan baik. 

 

SIMPULAN 

 Pandemic membawa dampak yang luar biasa dalam kehidupan manusia. Namun 

demikian, kehidupan rohani tetap harus diperhatikan agar kita tidak lepas dari kasih dan 

anugerah Tuhan. Terdapat beberapa bentuk kreativitas orang tua yang dilakukan dalam 

rangka membangun kehidupan rohani anak ketika menghadapi masa pandemic covid-19 di 

Indonesia. Wujud kreativitas tersebut yaitu: (1) membacakan cerita tentang Allah atau nabi; 

(2) sharing peristiwa yang dialami; (3) permainan; (4) ibadah keluarga; dan (5) menonton 

video. 
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Abstrak.  Pemerintah Indonesia berusaha menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar 

(PSBB) untuk memutus rantai penyebaran virus Corona. PSBB ini mengakibatkan antara lain 

ibadah hari Minggu di gereja maupun kegiatan pembinaan lainnya untuk jemaat dilakukan 

secara daring. Hal ini berdampak pada spiritualitas jemaat maupun pada persekutuan 

keluarga. Diperoleh data bahwa masih sekitar 50% keluarga Kristen yang tidak mengadakan 

persekutuan keluarga. Makalah ini bertujuan untuk membahas peran persekutuan keluarga 

dalam menjaga bahkan meningkatkan spiritualitas para jemaat dalam masa pandemi ini.  

 

Abstract. The Indonesian government is trying to implement Large-Scale Social Restrictions 

(PSBB) to break the chain of spreading the Corona virus. This PSBB resulted in, among other 

things, Sunday worship at church and other coaching activities for the congregation being 

carried out online. This has an impact on the spirituality of the congregation as well as on the 

family fellowship. Data was obtained that there are still about 50% of Christian families who 

do not have family fellowships. This paper aims to discuss the role of family fellowship in 

maintaining and even enhancing the spirituality of the congregation during this pandemic. 

 

Kata Kunci: pandemi Covid 19, persekutuan keluarga, spiritualitas  

 

PENDAHULUAN  

 Sudah sekitar setahun ini wabah pandemi yang disebabkan oleh virus Corona atau 

yang lebih dikenal dengan sebutan Covid-19 telah menyebar ke seluruh dunia termasuk 

Indonesia. Untuk memutus mata rantai penularan virus Corona, pemerintah Indonesia 

menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Menurut Widjaya, dkk (2020) PSBB 

mengakibatkan banyak kegiatan publik yang dibatasi. Misalnya tidak ada kegiatan belajar 

mailto:tjang.daniel.fmipa@um.ac.id
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tatap muka di sekolah, Kegiatan belajar dilakukan secara daring dan siswa belajar di rumah. 

Tempat-tempat keramaian seperti tempat wisata dan pusat perbelanjaan dibatasi jam 

operasionalnya. Banyak kantor yang mengarahkan karyawannya untuk bekerja dari rumah.  

 PSBB juga berdampak pada kegiatan ibadah yang biasanya diadakan di gereja. 

Banyak gereja yang tidak lagi mengadakan ibadah hari minggu secara tatap muka. Ibadah 

diadakan secara daring dan diikuti jemaat di rumah melalui zoom atau google meet. 

Demikian juga dengan pembinaan-pembinaan seperti persekutuan doa untuk kaum wanita, 

kaum lansia, dan pemuda dilaksanakan secara daring. Meskipun sudah ada beberapa gereja 

yang sudah memulai kembali ibadah hari Minggu, mereka menerapkan protokol kesehatan 

yang cukup ketat. Misalnya tempat duduk di antara jemaat berjarak minimal 1 meter. 

Akibatnya gedung gereja hanya di isi sekitar 50% dari daya tamping semestinya dan masih 

banyak jemaat yang beribadah di rumah.  

 Berkurangnya pembinaan-pembinaan secara tatap muka di gereja membawa dampak 

terhadap perkembangan spiritualitas jemaat. Jessy (2021) mewawancarai beberapa 

mahasiswa tentang spiritualitas pada saat pandemi ini. Ada mahasiswa yang menyatakan 

bahwa dengan tidak adanya ibadah tatap muka menyebabkan dia juga malas membaca 

Alkitab dan bersaat teduh. Mahasiswa lainnya berpendapat adanya  keraguan tentang kuasa 

Tuhan dalam menyertai umat manusia dan mengatasi pandemi. Ada mahasiswa yang tidak 

bisa mengikuti ibadah online karena tidak mempunyai kuota. 

 Budijanto (2021) saat menjadi pemateri webinar dengan tema Pengaruh Pandemi 

terhadap Spiritualitas Umat Kristiani Indonesia yang diadakan pada tanggal 19 Maret 2021 

memberikan informasi tentang persekutuan keluarga sebagai berikut  
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 Pada gambar di atas tampak bahwa persentasi jemaat yang tidak mengadakan 

persekutuan keluarga menurun sedikit. Meskipun demikian masih banyak jemaat yang tidak 

mengadakan perseekutuan keluarga (sekitar 50%). Oleh karena itu Budijanto (2021) 

memberikan rekomendasi kepada gereja supaya gereja memikirkan upaya-upaya yang kreatif 

dan efektif untuk meningkatkan persekutuan keluarga.  

 Berdasarkan pembahasan di atas tentang adanya pengaruh pandemi terhadap 

spiritualitas dan rekomendasi Budijanto (2021) untuk memikirkan peningkatan persekutuan 

keluarga, Makalah ini akan mengkaji beberapa literatur yang diharapkan dapat bermanfaat 

untuk meningkatkan peran persekutuan keluarga dalam meningkatkan spiritualitas jemaat. 

Beberapa hal yang akan dibahas dalam makalah ini antara lain pengertian keluarga Kristen, 

pentingnya persekutuan keluarga, dan peran persekutuan keluarga dalam meningkatkan 

spiritualitas jemaat dalam masa pandemi.  

  

PENGERTIAN KELUARGA KRISTEN  

 Keluarga Kristen dibentuk oleh inisiatif Allah (Kej 2: 18 dan Kej 2: 24). Hal ini 

berarti dasar keluarga Kristen adalah Allah sendiri. Kristus adalah kepala keluarga yaitu 

seluruh ajaran Yesus menjadi acuan hidup berkeluarga. Menurut Nababan (2019), dengan 

mempelajari ajaran Yesus diharapkan keluarga Kristen mengalami pertumbuhan sebagai 

berikut:  

1. Berakar (Lukas 8: 4 – 15)  
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Akar suatu tanaman berfungsi mencari makanan dalam tanah dan membuat tanaman 

tersebut dapat berdiri kokoh sehingga tidak mudah roboh. Hal ini berarti keluarga yang 

berakar di dalam Firman Tuhan akan mampu menghadapi segala persoalan rumah tangga 

(Kolose 2: 7).   

2. Bertumbuh (Efesus 4: 15 – 24) 

Suatu tanaman yang berkembang dikatakan mengalami pertumbuhan. Kehidupan 

keluarga Kristen juga seharusnya mengalami pertumbuhan dalam pengenalan terhadap 

Kristtus dan FirmanNya.  

3. Berbuah (Yohanes 15: 1 – 7) 

Setelah suatu tanaman mengalami pertumbuhan diharapkan tanaman tersebut akan 

berbuah.  Allah ingin setiap keluarga Kristen menghasilkan buah yaitu melakukan 

kehendakNya. 

Supaya keluarga Kristen dapat berakar, bertumbuh, dan berbuah, keluarga tersebut 

harus rutin mengadakan persekutuan keluarga. 

 

PERSEKUTUAN KELUARGA  

 Alfi (2014) menyatakan bahwa kebiasaan melakukan persekutuan keluarga membawa 

dampak positif yang besar dalam kehidupan keluarga Kristen. Setidaknya ada 5 manfaat 

persekutuan keluarga yaitu:  

1. Persekutuan keluarga membuat hidup keluarga kita diarahkan kepada Tuhan. Karena kita 

mempunyai waktu khusus untuk berdoa dan membaca Alkitab maka keluarga kita 

terlindung dari perpecahan.  

2. Persekutuan keluarga akan mengikat masing-masing anggota keluarga satu dengan lainnya 

dalam kasih Kristus. Jika ada perselisihan, persekutuan keluarga akan mempercepat 

pemulihan dengan saling mendoakan satu sama lain.  

3. Masing-masing anggota keluarga akan bertumbuh secara rohani melalui persekutuan 

keluarga. Anggota keluarga akan terbiasa membaca Firman Tuhan sehingga perilaku 

mereka akan terkontrol. Mereka akan diingatkan apakah perilaku mereka sudah sesuai 

dengan Firman Tuhan.  

4. Anggota keluarga yang secara rutin mempelajari Firman Tuhan dalam persekutuan 

keluarga akan peka terhadap peristiwa sehari-hari yang ditemui. Mereka akan bertanya apa 

arti rohani dari peristiwa-peristiwa tersebut.  

5. Persekutuan keluarga akan membuat seluruh anggota keluarga lebih kuat dalam 

menghadapi masalah kehidupan. Masing-masing anggota keluarga akan saling 
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memperhatikan, salang mendoakan, dan saling mendukung. Hal ini mengakibatkan 

anggota keluarga memiliki kekuatan untuk bertahan.  

Melihat banyaknya manfaat persekutuan keluarga di atas terutama nomor 5 yang 

sesuai dengan masalah pandemi yang dihadapi saat ini seharusnya makin banyak keluarga 

yang mengadakan persekutuan keluarga. Tetapi ada beberapa keluarga yang belum atau 

bahkan tidak mengadakan persekutuan keluarga secara rutin. Hal ini menurut Alfi (2014) 

disebabkan antara lain:  

1. Kurang disiplinnya orang tua untuk mengadakan persekutuan keluarga. Ada beberapa hal 

yang menyebabkan hal ini seperti orang tua sudah letih bekerja sehingga malas untuk 

mengadakan persekutuan keluarga. Orang tua beranggapan urusan rohani adalah urusan 

guru sekolah minggu atau pendeta sehingga mereka kurang memperhatikan pembinaan 

rohani keluarga melalui persekutuan keluarga. 

2. Hubungan antara orang tua (suami istri) atau hubungan orang tua anak yang kurang 

harmonis sehingga mereka malas bertegur sapa apalagi saling mendoakan.  

 

PERAN GEREJA UNTUK MENINGKATKAN PERSEKUTUAN KELUARGA  

 Sesuai dengan rekomendasi Budijanto (2021) memberikan rekomendasi kepada gereja 

supaya gereja memikirkan upaya-upaya yang kreatif dan efektif untuk meningkatkan 

persekutuan keluarga, ada beberapa hal yang bisa dilakukan gereja antara lain:  

1. menyediakan liturgi singkat persekutuan keluarga yang dilengkapi dengan voice note 

singkat berisikan kotbah pendeta.  

2. beberapa keluarga yang berdekatan bisa mengadakan persekutuan keluarga tatap muka. 

Gereja dapat memfasilitasi dengan menyediakan mentor untuk memimpin persekutuan 

keluarga tersebut.  

3. Gereja dapat mengadakan persekutuan keluarga gabungan dalam skala yang lebih luas 

secara daring melalui zoom atau google meet misalnya setiap hari Sabtu sebulan sekali.  

4. Gereja mengajak keluarga sebagai suatu persekutuan untuk ikut membantu program 

gereja dalam menanggulangi dampak pandemi terhadap warga gereja.  

 

PERAN PERSEKUTUAN KELUARGA PADA MASA PANDEMI 

 Di atas telah dijelaskan beberapa hal tentang pentingnya persekutuan keluarga dan 

peran orang tua dalam pendidikan iman anak-anak mereka. Dalam masa pandemi ini peran 

persekutuan keluarga perlu ditingkatkan supaya tidak hanya memperhatikan aspek 
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kerohanian anggota keluarga tetapi juga peran aktif keluarga sebagai suatu persekutuan pada 

saat ini. Peran aktif ini penting karena keluarga Kristen merupakan garam dan terang dunia 

(Matius 5: 13 – 16). Hal ini juga sesuai dengan pendapat Hutahaean dkk (2020) yang 

menyatakan bahwa esensi spiritualitas bukan hanya memahami masalah kerohanian tetapi 

juga menerapkan ajaran Tuhan dalam sikap dan kehidupan sehari-hari. 

 Beberapa hal yang bisa dilakukan saat persekutuan keluarga antara lain; 

1. Mendoakan supaya pandemi ini cepat berlalu. 

2. Mendoakan pemerintah supaya dapat memutuskan kebijaksanaan – kebijaksanaan dalam 

menghadapi pandemi ini.  

3. Mendoakan tenaga medis dalam merawat pasien Covid 19.  

4. Mendoakan teman atau keluarga yang terpapar Covid 19.  

5. Melayani sebagai keluarga untuk mengurangi dampak pandemi ini, misalnya  

5.1. Ikut serta dalam program pembagian sembako atau nasi bungkus untuk keluarga yang 

terdampak Covid 19.  

5.2. Mempelajari hal-hal baru yang dapat membantu dalam hal ketahanan pangan seperti 

bertanam dengan cara hidroponik, bertanama dengan media polybag, dll.  

5.3. Menyediakan rumah mereka untuk beberapa jemaat terutama lansia yang tidak 

memiliki sarana seperti HP atau laptop untuk beribadah daring pada hari Minggu.   

Dengan mengadakan persekutuan keluarga secara rutin dan keluarga berperan aktif 

dalam program gereja yang berhubungan dengan penanggulangan dampak pandemi terhadap 

warga gereja, diharapkan spiritualitas masing-masing anggota gereja dapat dijaga bahkan 

ditingkatkan.  

 

PENUTUP  

 Kita telah membahas pentingnya keluarga Kristen untuk mengadakan persekutuan 

keluarga. Salah satunya yang sesuai dengan kondisi pandemi adalah masing-masing anggota 

saling mendukung dengan saling mendoakan. Hal ini akan mengakibatkan keluarga akan 

mempunyai kekuatan dalam menghadapi kondisi pandemi. Di samping itu keluarga sebagai 

suatu persekutuan dapat berperan aktif untuk mengurangi dampak pandemi di lingkungan 

sekitarnya.  Diharapkan gereja ikut berperan untuk menggiatkan masing-masing keluarga 

untuk mengadakan persekutuan keluarga atau beberapa keluarga yang berdekatan dapat 

mengadakan persekutuan gabungan. Hal ini dapat dilaksanakan secara daring atau tatap 

muka. Gereja dapat memberikan materi berupa panduan persekutuan keluarga yang berisikan 

liturgi sederhana yang dilengkapi renungan singkat melalui voice note. Gereja juga dapat 
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memfasilitasi persekutuan keluarga gabungan secara daring misalnya setiap hari sabtu 

sebulan  sekali.  
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Abstrak: Spiritualitas lebih bersifat pribadi, memiliki kedalaman dan cakupan yang lebih 

luas dibandingkan agama. Spiritualitas berkaitan dengan dimana dan bagaimana seseorang 

menemukan makna tentang kehidupan, bagaimana seseorang dapat terhubung dengan diri 

sendiri, orang lain, alam semesta dan Yang Maha Kuasa, dan bagaimana sebaiknya saya 

harus hidup. Sementara agama lebih terkait dengan persoalan cara beritual yang harus diikuti 

dan mempermasalahkan apa yang benar dan salah dan masalah yang baik dan buruk. Oleh 

karenanya kecenderungan makin tidak berperannya agama di era kemajuan pengetahuan dan 

teknologi dan peradaban, tak perlu dicemaskan, karena kehidupan spiritualitas tak akan 

pernah hilang dalam kehidupan umat manusia. Untuk itu perlu dikembangkan spiritualitas 

untuk menjalani hidup dengan benar, sebaliknya kita perlu pula menjalani hidup dengan baik, 

agar kehidupan spiritualitas kita menjadi benar.  

  

Kata kunci:  spiritualitas, agama, intoleransi, iptek 

  

PENDAHULUAN 

Di tengah perbincangan masalah kehidupan beragama di Indonesia yang pluralis ini, dan 

masih berkembangnya sikap dan perilaku intoleran di kalangan sebagian masyarakat, yang 

belum bisa menikmati indahnya persaudaraan dalam keberagaman hidup beragama, hadir 

bukunya Denny J.A yang mengulas tentang 11 (sebelas) fakta pergeseran agama dari 

kebenaran mutlak menjadi kekayaan kultural milik bersama di era Google. Buku ini 

menggembirakan karena ada kerinduan di era peradapan Google, generasi mendatang akan 

hidup dalam kedamaian penuh toleransi, karena agama dijadikan sebagai kultur yang 

menyatukan. Agama tidak lagi menjadikan manusia secara pribadi atau kelompok, tersekat 

dalam tembok-tembok tebal dengan keyakinan kebenarannya masing-masing. Di sisi yang 
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lain, terbersit kesedihan, oleh karena di masa-masa mendatang masyarakat secara universal 

menganggap agama tidak lagi penting dalam kehidupan umat manusia, masa depan 

kehidupan beragama suram. Kecenderungan di masa depan masyarakat dunia tidak akan lagi 

peduli pada agama, sejalan dengan meningkatnya pemikiran-pemikiran bernalar, akibat 

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang lompatannya luar biasa, dan meluas tak 

terbendung di segala aspek kehidupan. Kesuraman masa depan kehidupan agama, akankah 

juga menyurutkan bahkan menghapus hidup spiritualitas umat manusia, atau malah akan 

memperkuat kehidupan spiritual umat manusia.  

Secara umum dalam kehidupannya, manusia secara individu maupun sosial menyadari 

adanya kekuatan atau kuasa di luar dirinya, dan mengakui bahwa secara kodrati mereka 

memiliki keterbatasan dan kelemahan, sehingga batin dan jiwanya mengarah kepada 

kekuatan atau kuasa lain yang dirasa mampu mengatasi keterbatasan dan kelemahannya itu 

(Subagya, 1981). Kesadaran dan pengakuan tersebut menumbuhkan aktivitas kerohanian 

yang terungkap lewat beragam aktivitas kepercayaan, yang nampak dari amatan luar. Dalam 

diri kehidupan manusia yang tak teramati tumbuh nilai-nilai spiritualitas, yang secara 

subjektif bisa berbeda-beda. Konsepsi ini sejalan dengan pendapat Mario Beauregard dan 

Denyse O’Leary, peneliti dan penulis The Spiritual Brain, yang menyatakan bahwa 

"spiritualitas berarti pengalaman apa pun yang bermakna dan dianggap membawa seseorang 

mengalami kontak dengan yang ilahi. Dalam hal ini, kekuatan dan kuasa di luar diri manusia 

terungkap dalam konteks ketuhanan. 

Pendapat lain mengungkapkan bahwa dimensi kehidupan spiritual merupakan upaya manusia 

untuk selaras dengan alam semesta, dan berusaha untuk mendapatkan jawaban tentang yang 

tak terbatas, dan menjadi fokus ketika orang tersebut menghadapi tekanan emosional, 

penyakit fisik, atau kematian. Sementara itu Christina Puchalski, MD, Direktur George 

Washington Institute for Spirituality and Health, yang mengungkapkan bahwa "spiritualitas 

adalah aspek kemanusiaan yang mengacu pada cara individu untuk mencari dan 

mengungkapkan makna, tujuan dan cara mereka mengalami keterhubungan dengan diri 

sendiri, kepada orang lain, kepada alam, dan kepada yang penting atau sakral”. Pengertian ini 

secara lebih luas menelaah, bahwa masalah spiritualitas berkaitan dengan keterhubungan 

hidup rohani seseorang dengan dirinya sendiri (refleksi), dengan sesama, dengan alam 

semesta dan dengan kekuatan atau kuasa yang lebih besar dari sesama maupun alam semesta, 

yang bersifat sakral. Kehidupan spiritualitas pada prinsipnya tumbuh dari kesadaran akan 

adanya kekuatan dan kekuasaan di luar diri manuasi, dan memiliki kelebihan dibanding 
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keberadaan manusia. Kesadaran tersebut dalam implementasinya memang dapat berwujud 

dalam aktivitas keagamaan. Meskipun demikian bila ajaran dan ritual agama menjadi 

membelenggu dan memanfaatkan kasadaran itu untuk menundukkan nalar pikiran dan 

kahekat kemanusiaan, manusia akan meninggalkan agama, tanpa harus mematikan hidup 

spiritualitasnya. Sama seperti kecenderungan yang terjadi di era peradaban Google saat ini. 

 

Spiritualitas dan Agama 

Louise Delagran, seorang penulis, peneliti, insti ruktur di kursus Mindfulness di Integrative 

Heathcare Coursera, dan mantan ketua dewan Common Ground Meditation Center di 

Minneapolis, mengungkapkan bahwa Spiritualitas berkenaan dengan masalah mencari 

hubungan yang bermakna dengan sesuatu yang lebih besar dari diri Anda, yang dapat 

menghasilkan emosi positif, seperti kedamaian, kekaguman, kepuasan, rasa syukur, dan 

penerimaan. Dari ungkapan ini jelaslah bahwa kehidupan spiritualitas yang baik dan banar 

akan membawa ketenteraman dan, kedamaian dan pada ujungnya adalah kabahagiaan. Di sisi 

yang lain hasil penelitian membuktikan bahwa 10 (sepuluh) negara dengan indeks 

kebahagiaan tertinggi, masyarakatnya sebagian besar menganggap agama tidak penting, dan 

sebaliknya negara dengan indeks kebahagiaan yang buruk, lebih dari 90% masyarakatnya 

menganggap agama itu penting. Mengapa demikian? Danny J.A mengungkapkan bahwa 

kehidupan agama di beberapa negara dan juga komunitas masyarakat, seringkali merusak 

social trust, freedom to make life choice, dan social support, hal-hal yang dapat diraih 

melalui kehidupan spiritualitas. Bertolak dari premis ini, memberikan pemahaman bahwa 

pada prinsipnya spiritualitas berbeda dengan agama, meskipun pada beberapa ranah memiliki 

kesamaan. 

 Perbedaan spiritualitas dan agama secara jelas dapat digambarkan pada diagram venn 

sebagai berikut: 
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Gambar 1: Diagram Irisan Spiritualitas dan Agama 

Spiritualitas dan agama sama-sama terkait dengan dimensi keyakinan, kenyamanan, refleksi, 

etika dan kekaguman. Manakala dimensi-dimensi ini tidak lagi ditemukan dalam hidup 

keagamaan, maka hidup keagamaan yang dimiliki oleh seseorang maupun kelompok orang, 

tidak lagi memiliki spiritualitas. Keyakinan merupakan irisan yang senantiasa ada dalam 

spiritualitas maupun agama, akan tetapi kenyamanan belum tentu, apabila dalam hidup 

keagamaan seseorang atau kelompok orang tidak merasakan kenyamanan, karena cemas, 

takut, merasa terancam oleh indoktrinasi ajaran agama, maka hidup keagamaan tidak 

memiliki spiritualitas. Demikian pula dengan refleksi, etika dan kekaguman, bila hidup 

keagamaan tidak memberi kesempatan untuk berfleksi, mengembangkan etika dalam 

hubungan dengan sesama berdasar kasih, atau tidak kagum atas karunia dari sang Maha 

Pencipta yang diyakini ada, maka kehidupan beragama tidak mengandung spiritualitas. 

 Selain itu nampak pula dari diagram tersebut, bahwa spiritualitas lebih dalam dan luas 

pemaknaan dan penghayatannya. Dalam spiritualitas seseorang atau kelompok sosial 

berupaya untuk menjawab dimana saya dapat menemukan makna tentang kehidupan, 

sementara dalam agama berupaya untuk menjawab laku ritus atau ritual apa yang harus saya 

ikuti. Dalam spiritualitas juga ada upaya untuk menjawab bagaimana saya dapat terhubung 

dengan diri sendiri, orang lain, alam semesta dan Yang Maha Kuasa, sementara dalam agama 

terpaku pada apa yang baik dan apa yang tidak baik. Terakhir dalam spiritualitas berupaya 

ditemukan jawaban untuk pertanyaan bagaimana saya harus hidup, dan dalam agama ada 

upaya untuk mengindentikasi apa yang benar dan salah. Dengan demikian jelaslah bahwa 
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hidup spiritual lebih mendalam, luas, universal dan bermakna dibanding dengan hidup 

keagamaan. Selain itu perlu pula ditegaskan, bahwa hidup spiritual lebih bersifat pribadi dan 

tidak mengenal sekat-sekat keagamaan. 

 

Spiritualitas Membenarkan Hidup 

Hidup spiritualitas dapat dikembangkan dengan menjalankan beberapa aktivitas kontemplatif 

yang secara universal (tidak tekait dengan agama tertentu) melalui: 

1.  Meditasi untuk menenangkan perasaan dan menjernihkan pikiran, sehingga konsentrasi 

dan perhatian dapat dipusatkan pada hal-hal yang bersifat positif untuk membangun 

kesadaran spiritualitas. 

2.  Doa dapat meningkatkan relasi dan komunikasi batin dengan Sang Maha Kuasa yang 

secara spiritual dapat menumbuhkan pengharapan, membangun rasa syukur dan 

membangkitkan kasih sayank. 

3. Latihan fisik untuk disatukan dengan hati dan pikiran, oleh karena tidak dapat diselaki 

kebugaran fisik mempengaruhi kesehatan rasa dan pikiran, serta sebaliknya. Kemampuan 

untuk mengatur pernafasan dan menjaga kelancaran aliran darah akan memberikan pengaruh 

yang berarti pada pertumbuhan kehidupan spiritual. 

4.  Menulis dan mengungkapkan ide, gagasan, imajinasi, keresahan, kesedihan dan 

kesenangan akan meringankan beban batin yang sering dapat menganggu kehidupan 

spiritualitas. 

5.  Diskusi dan membicarakan masalah-masalah spiritual dengan komunitas yang memiliki 

ide, gagasan dan frekuensi spiritual yang sama. Relasi sosial dari berbagai penelitian yang 

ada memberikan dampak positif bagi kehidupan spiritual. Oleh karena melalui relasi sosial, 

banyak pengalaman dapat saling dibagi dan disebar luaskan. 

 Kehidupan spiritual yang baik akan membawa hidup yang baik pula, oleh karena pada 

dasarnya spiritualitas akan mempengaruhi kesehatan emosional. Dengan spiritualitas yang 

tinggi kesehatan emosional akan terjaga, sehingga dalam hidup kita mampu mengendalikan 

diri, menjadi lebih tenang dalam menghadapi persoalan hidup, dan yang lebih penting dapat 

memperindah relasi kita dengan sesama. Seperti tadi telah diungkapkan di atas, dengan 

spiritualitas, seseorang mencari hubungan yang bermakna dengan kekuatan dan kekuasaan di 



55 
 

luar diri yang mampu mengatasi segala kelemahan kita, sehingga akan menghasilkan emosi 

yang positif berupa kedamaian, kekaguman, kepuasan, rasa syukur dan penerimaan. Terbebas 

dari amarah, nafsu berlebih, loba, tamak dan ingin menguasi. Dengan demikian spiritualitas 

akan membawa kita dalam hidup yang benar, bagi diri pribadi kita maupun bagi sesama, dan 

secara luas bagi alam semesta. 

 Latihan spiritual untuk mengenali keterkaitan semua peristiwa dan kondisi kehidupan, 

akan membantu kita untuk mampu terhindar dari keterpurukan karena pengalaman yang sulit 

dan menyakitkan, serta tumpukan masalah yang seolah tak mungkin terselesaikan. Latihan 

spiritual akan membantu kita untuk membangkitkan kesadaran, bahwa segala kegagalan, 

tragedi yang terjadi dalam kehidupan kita, dapat pula dialami oleh orang lain. Kesadaran 

yang demikian akan membawa kita menjadi ringan untuk memikul beban kegagalan ataupun 

tragedi yang terjadi. Selain itu dengan spiritualitas yang terlatih dan terpupuk, secara fisik 

kita akan sehat, oleh karena bagaimanapun kesehatan lebih banyak dipengaruhi oleh pikiran. 

Sementara dengan spiritualitas yang terlatih dan terpupuk dengan baik, pikiran akan menjadi 

sehat dan jernih, sehingga jasmani kita akan sehat pula, dan pada akhirnya akan 

memperpanjang usia. Terbukti dari penelitian Giancarlo Lucchetti, bahwa orang yang 

memiliki kehidupan spiritual yang kuat, mengalami penurunan angka kematian sebesar 18%. 

Menurutnya spiritualitas identik dengan asupan makanan sehat seperti buah-buahan dan 

sayuran, yang berdampak positif bagi kesehatan fisik, sehingga orang berumur panjang. 

 

Hidup Membenarkan Spiritualitas 

Pada bahasan sebelumnya telah diungkapkan bagaimana spiritual mempengaruhi hidup 

secara benar. Sekarang perlu pula dipikirkan bagaimana hidup harus dikembangkan untuk 

membenarkan spiritualitas. Untuk itu perlu diajukan pertanyaan apakah ada hidup 

spiritualitas yang salah? Dalam perjalanan sejarah kehidupan umat manusia banyak ditemui 

praktek spiritualitas yang tidak benar. Beberapa suku bangsa yang hidup di masa lalu, dari 

bukti sejarah banyak yang mempraktekkan kehidupan spiritualitas yang salah bila dilihat dari 

aspek kemanusiaan saat ini. Misalnya untuk memuja dan menjaga supaya kekuatan dan 

kekuasaan di luar diri manusia agar tidak meluapkan kemarahannya, dikorbankan manusia, 

bahkan anak-anak. Untuk menghindari bencana alam, maka kekuasaan dan kekuatan alam 

yang dapat menimbulkan bencana, dikembangkanlah tradisi spiritualitas yang melanggar 

norma-norma kemanusiaan. Pada masa sekarangpun, karena ego yang berlebihan untuk 
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meningkatkan hidup spiritualitas, manusia rela mengorbankan kepedulian dan perhatiannya 

kepada sesama. Praktek-praktek spiritualitas yang dikemas dalam keyakinan komunal yang 

memunculkan agama, dimungkinkan memunculkan spiritualitas yang tidak peduli pada aspek 

kemanusiaan. Untuk itu guna memperoleh kehidupan spiritualitas yang benar, manusia perlu 

mengembangkan hidup yang benar pula, utamanya dalam perannya di kehidupan sosial. 

 Untuk mengembangkan kehidupan guna meningkatkan kualitas kehidupan 

spiritualitas kita, Andrew Weil seorang penulis tentang kebahagiaan spontan, 

mengungkapkan tentang perlunya manusia mengembangkan sikap dan perilaku empati dan 

kasih sayang. Empati merupakan kemampuan dan juga kemauan untuk memahami 

keberadaan dan pengalaman orang lain, ditempatkan dan dihubungakan dengan keadaan dan 

pengalaman kita sendiri. Kemampuan dan kemauan tersebut selain dilandasi juga akan 

menumbuhkan rasa kasih sayank, yang terwujud dalam bentuk peduli, kemauan berbagi, dan 

welas asih kepada orang lain. Selanjutnya Weil menyarankan untuk mengembangkan empati 

dan kasih sayank, dapat dikembangkan dan dibiasakan sikap dan perilaku untuk: (1) 

mendengarkan secara mendalam ungkapan orang lain untuk dapat memahami keberadaan dan 

pengalaman mereka sesuai dengan apa yang mereka pikirkan dan senyatanya mereka alami; 

(2) mempertimbangkan perspektif orang lain sesuai dengan apa yang mereka pikirkan, dan 

jangan memaksa orang lain untuk sama dengan persepsi kita. Dalam Bahasa Jawa disebut 

dengan tepa selira. Apa yang ada di orang lain kita tempatkan pada diri kita; (3) carilah yang 

baik, artinya kita berupaya untuk mempertimbangkan dan menerima sisi baik dari orang lain 

untuk menumbuhkan kasih sayang. Dengan demikian kita bisa memperoleh gambaran yang 

utuh tentang orang-orang yang ada di sekitar kita, dan itu akan mendorong tumbuhnya kasih 

sayang; (4) lebih banyak memberikan pengampunan, sehingga hal-hal buruk yang 

ditimbulkan oleh sikap dan perilaku buruk orang lain dalam hidup kita dapat kita bersihkan 

dari hati dan pikiran kita; dan (5) teruslah berupaya meningkatkan trnasendensi (kekuatan 

dari luar diri) kita melalui alam, seni dan musik. Jangan membiarkan kita terus terpuruk 

dalam kesendirian, dan jauh dari hal-hal di lingkungan kita terutama keindahan alam, seni 

dan musik, yang dapat memberikan kesuka citaan dalam hidup kita. 

 Demikianlah dengan menjalani kehidupan yang baik, kita akan dapat 

mengembangkan kehidupan spiritual yang benar dan terus bertumbuh. Terakhir perlu pula 

diungkapkan, sebagai orang Kristen, Tuhan kita Yesus Kristus telah mengajarkan nilai-nilai 

hidup yang dapat menumbuhkan spiritualitas kita, yaitu: (1) sayang Tuhan, (2) cintai orang 

lain seperti kita mencintai diri kita sendiri, (3) segera memaafkan orang lain yang bersalah 
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kepada kita, (4) cintai musuh kita, (5) mohon ampun atas dosa-dosa kita kepada Tuhan, (6) 

yakin sepenuhnya Yesus adalah Mesias yang diberi kewenangan untuk mengampuni dosa 

kita, dan (7) pertobatan dosa sangat penting dalam kehidupan kita. Paling akhir, Billy 

Graham memberikan nasihat tentang 10 petunjuk untuk hidup orang Kristen sebagai berikut: 

1. Baca Alkitab Anda setiap hari. Jangan puas membaca sekilas satu bab hanya untuk 

memuaskan hati nurani Anda. Sembunyikan Firman Tuhan di dalam hatimu. Itu 

menghibur, membimbing, mengoreksi, mendorong - semua yang kita butuhkan ada di 

sana. 

2. Pelajari rahasia doa. Doa adalah komunikasi. Setiap doa yang Anda doakan akan terkabul. 

Kadang-kadang jawaban itu bisa jadi "Ya" dan kadang "Tidak," dan kadang-kadang 

"Tunggu," tapi bagaimanapun itu akan dijawab. 

3. Andalkan Roh Kudus secara konstan. Kita tahu bahwa Roh Kudus berdoa untuk kita 

(Roma 8), dan betapa menghiburnya yang seharusnya bagi kita yang paling lemah. 

Minggir dan biarkan Dia mengambil alih semua pilihan dan keputusan dalam hidup Anda. 

4. Hadiri gereja secara teratur. Gereja yang terlihat adalah organisasi Kristus di bumi. Umat 

Kristen membutuhkan satu sama lain, kita perlu berkumpul bersama untuk menyembah 

Tuhan dan tidak ada yang bisa menggantikan kehadiran di gereja. 

5. Jadilah seorang Kristen yang bersaksi. Kita bersaksi dengan dua cara: dengan hidup dan 

dengan kata - dan keduanya, jika memungkinkan, harus berjalan seiring. 

6. Biarkan cinta menjadi prinsip yang mengatur hidup Anda. Yesus berkata kepada mereka 

yang mengikuti-Nya, “Dengan inilah semua orang akan tahu, bahwa kamu adalah murid-

murid-Ku, jika kamu saling mengasihi” (Yohanes 13:35). Bukti terbesar dari fakta bahwa 

kita adalah orang Kristen adalah bahwa kita saling mengasihi. 

7. Jadilah seorang Kristen yang taat. Biarlah Kristus mendapat tempat pertama dalam semua 

pilihan hidup Anda. 

8. Pelajari bagaimana menghadapi godaan. Pencobaan bukanlah dosa. Menyerahkan itulah 

dosa. Biarkan Kristus melalui Roh Kudus berperang untuk Anda. 

9. Jadilah orang Kristen yang sehat. Kehidupan dan penampilan kita harus memuji Injil dan 

membuatnya menarik bagi orang lain. 

10. Hiduplah di atas keadaan Anda. Jangan biarkan keadaan membuat Anda sedih. 

Belajar untuk hidup anggun di dalamnya, menyadari bahwa Tuhan Sendiri menyertai 

Anda. 
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KESIMPULAN 

Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa di masa mendatang, hidup keagamaan kurang 

diminati oleh sebagian besar orang di seluruh dunia, akan tetapi perlu diingat bahwa manusia 

sejak masa keberadaannya di dunia ini, membutuhkan peningkatan hidup spiritualitasnya. 

Pada kenyataannya spiritualitas memang lebih dalam dan luas maknanya dibandingkan 

dengan agama. Untuk itu spiritualitas perlu terus ditingkatkan untuk meraih hidup yang 

benar, dan sebaliknya, hidup yang benar perlu diraih, untuk meningkatkan  kualitas 

spiritualitas kita. 
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Abstrak: Pandemi virus covid-19 mempengaruhi berbagai negara dan kondisi sosial, 

ekonomi dan Pendidikan. Penggunaan media digital menjadi lebih utama. Pengaruh media 

digital berdampak kepada anak dan relasi dalam keluarga. Keluarga mengalami kehilangan 

dimensi fisik dan mengutamakan media digital. Anak-anak menjadi terjebak dalam kebiasaan 

mengutamakan media digital daripada kebersamaan dalam keluarga. Review literatur 

dilakukan untuk mengetahui relasi anggota keluarga di era digital dengan membahsa secara 

Alkitab dan mengkaji beberapa jurnal. Berdasarkan hasil review literatur, maka upaya 

mengembalikan relasi anggota keluarga di era digital dengan memulihkan kasih mula-mula 

dalam keluarga, mengembalikan peran orang tua untuk mengajarkan literasi digital dan 

memulihkan hadirat Tuhan dalam keluarga dengan mengutamakan Tuhan dalam keluarga. 

 

Kata Kunci: komunikasi, keluarga, era digital, covid-19, rohani 

 

PENDAHULUAN 

 Wabah virus corona ditetapkan oleh WHO (World Health Organization) sebagai 

pandemic (nationalgeographic.co.id). Covid 19 yang menyebar ke berbagai negara, 

berdampak pada berbagai kondisi. Dalam dunia pekerjaan terjadi penurunan penghasilan, 

terjadi PHK dan kegiatan pekerjaan dilaksanakan di rumah. Secara ekonomi terjadi 

penurunan dalam pendapatan dan daya beli.  Secara sosial maka berbagai macam kegiatan 

dibatasi dan diutamakan untuk menjaga jarak. Daerah-daerah kota dan desa bergantian 

melaksanakan pembatasan wilayah yang berdampak pada hubungan sosial dan masyarakat. 

Sektor wisata secara langsung terhenti, sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi 

yang berkurang. Pada bidang Pendidikan, proses belajar dan mengajar sepenuhnya 

dilaksanakan di rumah. Kegiatan belajar dilaksanakan secara daring (online) dengan 

menggunakan berbagai platform yang mendukung pembelajaran.  

mailto:nugraheni.warih.fip@um.ac.id
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Pembelajaran secara online dilaksanakan secara sinkron dan asinkron. Pembelajaran 

secara sinkron dilaksanakan secara tatap muka melalui dunia maya. Pembelajaran asinkron 

dilaksanakan dengan pemberian tugas, pemberian materi dan berbagai metode pembelajaran 

lain. Guru dibekali dengan berbagai kemampuan dalam melaksanakan pembelajaran daring 

yang menarik dan menyenangkan. Berbagai macam platform digunakan untuk mendukung 

pembelajaran. Pembelajaran secara sinkron dilakukan menggunakan Zoom, googlemeet, 

Teams dan berbagai platform lain. Pembelajaran secara asinkron dilaksanakan dengan 

menggunakan Youtube, Google Classroom, Ms. Teams, dan berbagai aplikasi lain. 

Pembelajaran online menggunakan perangkat HP android dan komputer, serta menggunakan 

media digital. 

Kegiatan online dengan menggunakan media digital merupakan salah satu bentuk 

digitalisasi. Anak-anak hingga remaja menggunakan internet untuk menghibur, mengerjakan 

tugas dan mengobrol dengan teman (Bugiardo, 2015). Anak-anak juga menggunakan internet 

untuk bermain games online dan aktif dalam media sosial. Situs internet yang diminati remaja 

yaitu facebook, youtube, google, yahoo, tiktok dan berbagai platform virtual yang lain. Anak-

anak rata-rata menggunakan internet untuk menjelajah dan bersosialisasi. Survei APJII 

(Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) menunjukkan bahwa pada tahun 2020 

sebanyak 19,5% masyarakat di Indonesia menggunakan internet lebih dari 8 jam per hari. Hal 

ini menguatkan penelitian yang dilakukan American Association of Pediatrics (AAP) bahwa 

anak-anak menghabiskan tujuh jam sehari dalam menggunakan media sosial.  

Peningkatan aktivitas anak dalam menggunakan media digital memunculkan 

persoalan baru. Siswa menjadi bosan karena proses pembelajaran yang monoton. 

Berdasarkan hasil penelitian Dewi (2016) menunjukkan bahwa permasalahan penggunaan 

internet yaitu perhatian terpusat pada internet, waktu menggunakan internet semakin lama, 

kurang control, gelisah saat offline, internet meningkatkan kepuasan, internet sebagai 

pelarian, compulsive, withdrawl, muncul resiko sosial dan menjadi sering berbohong. Anak-

anak menjadi lebih tertarik menggunakan media sosial dan memperbaharui status daripada 

aktif dalam kegiatan sekolah. Beberapa anak meninggalkan kegiatan sekolah secara daring 

dan lebih memilih menggunakan waktu untuk bermain game online bersama teman-teman 

yang dikenal di internet. Anak mulai berbohong dengan mengatakan sedang sekolah pada 

saat sedang melihat status WA teman. Bahkan bullying terjadi di media sosial dapat ditiru 

anak pada saat bertemu dengan teman. Perasaan ingin tahu anak terhadap hal baru, menjadi 

persoalan apabila tidak diarahkan. Kegiatan anak dalam mengakses internet dalam 

pembelajaran memerlukan peran keluarga dalam mendampingi anak.  
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 Kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan di rumah diharapkan dapat semakin 

mempererat hubungan dalam keluarga. Keluarga sebagai support system utama dalam 

perkembangan individu, dan keluarga sebagai lembaga pertama yang mendidik dengan 

memberikan dasar-dasar kehidupan (Soekanto, 2009). Keluarga yang terdiri dari ayah, ibu 

dan anak merupakan satuan terkecil dari masyarakat. Dalam keluarga orang tua berperan 

membimbing dan mengasuh anak.  Peran anak yaitu menaati orang tua dan berbakti pada 

orang tua.  

 Keluarga telah kehilangan dimensi fisik karena perkembangan virtual. Keluarga 

sebagai tempat pembentukan watak dan pendidikan awal mengalami pergeseran dari interaksi 

langsung menjadi interakti yang dimediasi oleh teknologi informasi (Prasanti, 2016). 

Hubungan dalam keluarga yang harmonis dengan kehadiran secara fisik dan saling 

berkomunikasi, mengalami perubahan dengan penggunaan handphone. Komunikasi yang 

dibangun saat kegiatan bersama, berubah menjadi kenyamanan saat memperbaharui status 

dan melihat status orang lain di media sosial. Anak banyak menghabiskan waktu untuk 

bermain game online, bergoyang dengan aplikasi terbaru, membuat rekaman-rekaman yang 

diunggah ke media sosial. Beberapa anak berkurang istirahat malam demi menonton film 

atau bermain game online. Demikian pula keberadaan ayah dan ibu yang lebih 

mengutamakan menggunakan handphone daripada membangun kasih sayang dan 

kebersamaan dalam keluarga.   

 Berdasarkan latar belakang tersebut maka perlu dilakukan kajian literatur mengenai 

komunikasi anggota keluarga di era digital yang sesuai dengan kehendak dan Firman Tuhan, 

agar Hadirat Tuhan dapat dirasakan kembali dalam hubungan dengan keluarga. Keberadaan 

pandemi covid-19 diharapkan dapat menjadi refleksi untuk menemukan kembali hubungan 

antar anggota keluarga yang senantiasa diberkati Tuhan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kondisi pandemi covid 19 menjadi sarana pemulihan kasih mula-mula. Kasih mula-

mula yang berakar dari hubungan kasih suami-istri yang sudah diberkati Tuhan, pemulihan 

kasih dengan  Tuhan  dan pemulihan kasih mula-mula kepada anak (Saragih, 2020). Dasar 

dari pernikahan Kristen adalah bahwa Tuhan sangat menginginkan kesatuan antara laki-laki 

dan perempuan. Ini adalah rencana Allah rencana Allah dalam kehidupan rumah tangga. 

Menjadi satu daging dan haruslah dengan orang yang tepat pada waktu yang tepat. Jika di 

perhatikan dengan cermat, bahwa Tuhan memang menciptakan kenikmatan hubungan suami 

dan istri sebelum jatuh ke dalam dosa (Layantara, 2006). Pemulihan Kasih mula-mula 
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menjadi penting dilakukan dalam keluarga yang mengalami gersang, karena pengaruh digital. 

Pemulihan kasih mula-mula dalam keluarga akan mengembalikan keharmonisan keluarga 

dan mengembalikan peran keluarga yang mendukung dan memperhatikan anak-anak dan 

mengutamakan Tuhan dalam keluarga. Kejadian 1:27-28 “Maka Allah menciptakan manusia 

itu menurut gambar-Nya, menurut gambar Allah diciptakan-Nya dia; laki-laki dan 

perempuan diciptakan-Nya mereka. 28 Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman 

kepada mereka: "Beranakcuculah dan bertambah† banyak; penuhilah bumi dan taklukkanlah 

itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang 

yang merayap di bumi.” Tuhan memberikan perintah kepada manusia untuk beranak cucu. 

Tuhan menginginkan regenerasi yang mulia, generasi yang takut akan Tuhan. Pernikahan 

bukanlah sekedar melanjutkan keturunan Tuhan menginginkan adanya keturunan ilahi untuk 

memenuhi bumi ini. 

Kasih yang mula-mula artinya mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa dan 

kekuatan, memiliki keinginan untuk selalu berdoa, memuji, menyembah Tuhan, membaca 

Alkitab, hidup kudus, memberitakan Injil, bersaksi dan melayani Dia dengan kesadaran 

sendiri tanpa paksaan (https://hmministry.id). Keluarga kembali membangun mezbah doa dan 

mengutamakan Tuhan memimpin dalam keluarga, sehingga menjadi keluarga yang diberkati 

Tuhan. Seperti dalam 1 Tawarikh 17:27, “Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati 

keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa 

yang Engkau berkati, ya TUHAN, diberkati untuk selama-lamanya.”  

Keluarga merupakan proses sosialisasi awal (Soekanto, 2019). Orang tua bertugas 

mencurahkan perhatian dalam mendidik anak, agar anak memperoleh dasar-dasar pergaulan 

yang benar dan baik. Orang tua Kristen bertanggung jawab dalam mendidik atau mengasuh 

anak di dalam Tuhan (Saragih, 2020). Kasih sayang yang diberikan orang tua untuk mendidik 

anak memiliki nilai-nilai. Peran keluarga yang utuh menjadi dasar yang penting dalam 

pengembangan iman anak. Relasi antara orang tua dan anak dan kepedulian anak pada orang 

tua yang dapat memulihkan relasi keluarga di masa pandemic. Komunikasi keluarga menjadi 

penting dalam memulihkan relasi antara orang tua dan anak. 

Banyak keluarga yang tidak memiliki waktu untuk bersama. Orang tua sibuk kerja, 

anak-anaknya sibuk menonton televisi, main game, bermain medsos dan sebagainya. 

Dukungan orang tua dalam mengawasi penggunaan media digital anak dan mengajarkan 

literasi digital pada anak-anak untuk mencegah pengaruh negatif dari penggunaan media 

sosial (Pratiwi, 2017). Literasi digital perlu diajarkan pada anak, agar tidak mudah percaya 

https://hmministry.id/
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pada setiap berita yang beredar di dunia maya. Anak diajarkan untuk dapat memilih bacaan 

atau tayangan yang tepat sesuai usia. 

Literasi digital menurut Spires dan Bartlett merupakan proses intelektual untuk 

mencari dan mengonsumsi konten digital, membuat konten digital dan mengkomunikasikan 

konten digital (Spires, 2019). Anak-anak perlu menggunakan pola pikir yang cerdas dan 

evaluasi kritis dalam menggunakan konten digital. Kemampuan berpikir cerdas akan 

membantu anak mengelola setiap informasi berdasarkan kebenaran dan kepentingan 

informasi sesuai usia. Anak-anak yang mampu berpikir kritis akan memilah dan mencerna 

informasi dengan tepat. Anak akan mampu memikirkan secara tepat dan tidak mudah 

terpengaruh terhadap hal-hal buruk yang diperoleh dalam kegiatan digital. 

Kemampuan anak dalam literasi digital perlu diajarkan sejak dini oleh orang tua. 

Orang tua berperan dalam mengelola pikiran secara harafiah dan rohaniah. Orang tua 

berperan dalam mengisi pikiran anak sesuai dengan firman dengan cara mengenalkan Alkitab 

sejak dini, mengenalkan dan membiasakan berdoa dalam berbagai aktivitas, membiasakan 

anak beribadah, memberikan teladan dalam perkataan dan perbuatan, membangun kasih 

dalam diri anak, dan membentuk karakter berdasarkan teladan Yesus (Hartono, 2014). 

Alkitab membahas dalam Ulangan 6:6-7, “Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini 

haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-

anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang 

salam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun.” 

Ulangan 12:28, “Dengarkanlah baik-baik segala yang kuperintahkan kepadamu, supaya baik 

keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian untuk selama-lamanya, apabila 

engkau melakukan apa yang baik dan benar di mata TUHAN, Allahmu.” Perikop tersebut 

menjelaskan bahwa pendidikan pada generasi muda menjadi dasar yang penting dalam 

mengajarkan karakter dan pemikiran yang tepat dalam menghadapi tantangan perkembangan 

digital. 

 Lumoindong, (2009), Bagi Tuhan tidak ada tawar menawar dengan kita dalam hal 

membangun sebuah keluarga bahagia, bahkan Tuhan itu sangat serius dan begitu keras dalam 

membangun keluarga bahagia.  

Tiga hal rancangan Tuhan bagi keluarga Kristen yaitu: 

1. Keluarga Kristen harus menjadi tempat pembentukan “tentara-tentara” Allah. Mazmur 

127:3-4 “Sesungguhnya, anak-anak lelaki adalah milik pusaka dari pada TUHAN, dan 

buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, 

demikianlah anak-anak pada masa muda.” 
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2. Keluarga adalah tempat pencurahan berkat-berkat Tuhan. 

3. Keluarga adalah tempat Kerajaan Allah ditegakkan 

 Dengan demikian gambaran Allah tentang keluarga adalah tentang keintiman dan 

abadi, persahabatan mengarah pada hubungan saling memperkaya, membahagiakan dan 

memberikan kesejahteraan. Hal yang mendasar dalam komunikasi anggota keluarga di mulai 

dari membangun mezbah keluarga. Matius 18:19 “Dan lagi Aku berkata kepadamu: Jika dua 

orang dari padamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan 

dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga.” Orang yang mempunyai mezbah keluarga adalah 

orang yang sungguh memprioritaskan Tuhan. Mezbah keluarga juga membangun pertahann 

terhadap godaan. Dengan mengutamakan Tuhan dalam membangun komunikasi anggota 

keluarga akan mengembalikan keluarga Kristiani pada hubungan yang harmonis dan saling 

menguatkan dalam keluarga. Hal ini dikuatkan dalam Kisah Para Rasul 16:31, Jawab 

mereka: “Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan 

seisi rumahmu.” 

 

SIMPULAN 

 Perubahan relasi dalam komunikasi antar anggota keluarga yang tergantikan dengan 

media digital menimbulkan persoalan dalam keluarga. Anak lebih banyak menggunakan 

media digital untuk mencari informasi, belajar, bermain game online dan menggunakan 

berbagai aplikasi yang menyenangkan untuk anak. Orang tua mengalami perubahan dalam 

memperhatikan anak dan lebih memperhatikan gawai. Hubungan yang renggang perlu 

dipulihkan dengan kasih mula-mula yang mengasihi tanpa syarat, menghargai dan 

mempedulikan antar anggota keluarga. Orang tua juga perlu mengajarkan literasi digital yang 

mengutamakan pemikiran kritis dalam memperoleh informasi dalam media digital. 

Pemulihan keluarga juga perlu dilakukan dengan mengembalikan mezbah Tuhan dalam 

keluarga, melalui doa bersama dan berbagai kegiatan rohani bersama dalam keluarga. 

Keluarga Kristen adalah harta yang terbaik yang kita miliki, sebagai tempat kudus, sekaligus 

sebagai mezbah yang dikasihi Tuhan. 
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