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BERBAGI RUANG DALAM KEBERAGAMAN  
  

 Sebagai pengarang saya masih lebih percaya kepada kekuatan kata daripada 

kekuatan peluru yang gaungnya hanya akan berlangsung sekian bagian dari menit, 

bahkan detik. 

Pramudya Ananta Toer, Sumber: Anak Semua Bangsa (1981) 

Rangkaian kata yang menjadi sebuah tulisan, menurut Pramudya Ananta 

Toer, mempunyai kekuatan yang jauh lebih dahsyat dari kekuatan peluru. 

Kekuatan peluru nyata untuk tempo sesaat. Sebuah tulisan akan mampu 

mempengaruhi tidak hanya sesaat atau sekejap, bahkan sebuah gagasan dalam tulisan bisa 

menginspirasi dan menggerakkan manusia. Sebuah tulisan dapat menjadi informasi yang 

menginspirasi dan memperkaya hidup manusia. Di tengah era digital, tulisan tetap menjadi sebuah 

media yang cukup ampuh untuk memperkenalkan sebuah gagasan dan untuk menjadi     sebuah 

sarana informasi. Tentu saja ada perubahan yang terjadi terkait dengan kemajuan yang demikian 

cepat, antara lain tulisan disajikan  tidak lagi dalam bentuk hard copy namun tulisan disajikan dalam 

bentuk yang lebih mobile, dapat diunduh melalui telepon genggam dan lain    sebagainya. Budaya 

membaca, sekali pun menurut banyak orang tidak terlalu dihidupi di Indonesia, namun toh budaya 

membaca dengan      kemasan yang lain membudaya juga dalam kehidupan bersama di Indonesia. 

Orang masih gemar membaca tulisan yang dianggap tidak terlalu berat dan tidak terlalu 

memusingkan. Orang bahkan berupaya updating dengan mencari berita-berita terkini dan 

terpercaya.  

GKI Sinwil Jabar, sebagaimana dikemukakan dalam SBS Net April 2018, mempunyai sebuah bentuk 

media informasi yang sekarang bentuknya adalah sebuah media informasi online, yaitu selisip.com. 

Selisip.com ini menjadi sarana informasi bagi lingkup internal GKI Sinwil Jabar, supaya anggota 

jemaat dan simpatisan GKI Sinwil Jabar dapat semakin mengenal dan mempunyai pemahaman 

tentang GKI Sinwil Jabar.   

Di dalam perjalanan bersama, GKI Sinwil Jabar diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bersama-

sama dengan mereka yang punya panggilan yang sama untuk berjalan bersama dalam sebuah surat 

kabar digital yaitu satuharapan.com. Berawal dari sebuah obrolan rekan-rekan yang saat itu 

kebingungan bagaimana mempertahankan keberadaan satuharapan.com yang sudah tidak dapat 

lagi beroperasi karena tidak ada pendanaan, GKI Sinwil Jabar mulai berpikir dan menjajaki 

kemungkinan untuk membantu mengelola satuharapan.com. Mereka yang sejak awal terlibat dalam 

satuharapan.com mempunyai misi ingin menyajikan tidak sekadar berita, namun berita yang 

berpihak pada  kemanusiaan. Menyajikan berita yang tidak hanya mengungkapkan sebuah peristiwa 

namun mengajak pembaca berpihak dan bersimpati pada kemanusiaan. Misi rekan-rekan ini dilihat 

dan disambut baik oleh GKI Sinwil Jabar. Jika untuk lingkup intern, GKI Sinwil Jabar sudah 

mempunyai selisip.com alangkah baiknya jika ternyata GKI Sinwil Jabar dapat bersama-sama 

mengelola surat kabar online yang tidak hanya soal intern namun juga berskala nasional. Tentu saja 

tidak hanya      sebuah surat kabar umum kebanyakan, namun surat kabar ini menjadi sebuah sarana 

untuk berkiprah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.  

Pdt. Cordelia Gunawan 



Di tengah jaman yang penuh dengan hoax, satuharapan.com ingin menjadi sebuah surat kabar 

online yang memberitakan berita-berita yang dapat dipercaya. Tidak menjadi surat kabar yang 

berujar kebencian namun justru menjadi surat kabar yang mempromosikan narasi-narasi positif, 

tulisan-tulisan yang membawa pemikiran-pemikiran yang membangun sikap kebangsaan yang 

positif.  

Saat keberagaman dipandang sebagai sesuatu yang mengancam, satuharapan.com ingin hadir 

memberi warna bahwa keberagaman itu adalah sebuah anugerah yang patut disyukuri. 

Satuharapan.com bukanlah sebuah media yang hanya bertutur mengenai pandangan kekristenan, 

bukan! Mereka yang terlibat dalam satuharapan.com tidak hanya beragama Kristen, namun kami 

juga mengajak mereka yang    beragama lain untuk ikut turut ambil bagian dalam satuharapan.com, 

baik sebagai reporter, dewan redaksi dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwa memang 

satuharapan.com ini adalah sebuah wadah  untuk keberagaman. Tidak hanya beragam yang nyata 

dalam kebersamaan di ranah keseharian operasional namun juga beragam dalam pemberitaan.  

Slogan yang diusung satuharapan.com adalah berbagi ruang dalam keberagaman. Berbagi ruang 

yang selama ini sudah menjadi tema-tema pelayanan GKI Sinwil Jabar sekarang diwujudkan secara 

nyata dalam sebuah upaya mengelola satuharapan.com. Media ini bukan hanya  tentang GKI, bukan 

hanya tentang Kristen namun media ini adalah   tentang Indonesia. Ada harapan dan doa bahwa 

memang satuharapan.com ini dapat menjadi salah satu sumbangsih GKI sinwil Jabar    dalam 

kehidupan berbangsa dan bernegara. Peran untuk menebarkan kedamaian, menangkal hoax, 

mengemukakan gagasan yang positif, ikut membentuk pola pikir dan budaya hidup bersama, 

diharapkan dapat diwujudkan melalui keberadaan satuharapan.com. Tentu saja semua ini masih 

harus terus diupayakan. Idealisme bahwa satuharapan.com menjadi sebuah media yang lekat 

dengan kemanusiaan haruslah tetap dijaga. 

Demikianlah bertepatan dengan hari Kebangkitan Nasional, kami memperkenalkan 

satuharapan.com dalam format dan semangat baru, saling berbagi ruang dalam keberagaman. 

Sekali lagi ditegaskan bahwa media ini adalah sebuah media yang bicara soal Indonesia, bicara soal 

bagaimana justru kita yang beraneka ragam agama, suku dan bahasa saling berbagi dan 

mengupayakan Indonesia yang ramah akan keragaman. Ini bukanlah media yang membawa label 

agama namun ini adalah media yang menyuarakan kebangsaan, media yang memberi tempat untuk 

keragaman. Atas pemikiran itulah kami meluncurkan satuharapan.com format baru di hari 

Kebangkitan Nasional, 20 Mei 2018. 

Dalam perjalanan sebagai sebuah gereja, GKI sangat diberkati dengan kiprah dan keberadaan Alm. 

Pdt. Eka Dharmaputera yang gemar juga    menuangkan gagasan, ide bahkan pembelajarannya untuk 

jemaat       melalui tulisan. Saat ini pasti ada pendeta-pendeta atau jemaat yang  punya talenta untuk 

menulis namun belum menyalurkan dengan optimal talentanya. Kami terbuka menerima tulisan-

tulisan untuk diseleksi apakah dapat dimasukkan dalam satuharapan.com. Tentu saja dengan 

adanya satuharapan.com kita semakin mempunyai kesempatan untuk mengungkapkan pemikiran 

dan gagasan kita dan bahkan mengajar dan mengembangkan pemikiran tidak hanya dalam lingkup 

GKI Sinwil Jabar namun juga dalam lingkup bangsa dan negara kita. 

Untuk mencapai semua tujuan itu tentu saja dibutuhkan dukungan dari semua pihak. BPMSW GKI 

Sinwil Jabar bersyukur ada orang-orang yang mau terlibat aktif dan membantu dalam kepengurusan 

dan operasional satuharapan.com. Kami sangat terbuka jika saudara-saudara mau       berpartisipasi 



dengan memasang iklan pada satuharapan.com. Ini juga adalah cara untuk  ikut terlibat secara aktif 

berkiprah dalam kehidupan beraama. Dukungan rekan-rekan jemaat semua akan semakin 

memantapkan keberadaan satuharapan.com. Saudara-saudara dapat meng-unduhnya pada 

halaman www.satuharapan.com. Jika anda mencari lebih dari sekadar berita, namun mencari juga 

sebuah narasi yang       menyuarakan kemanusiaan dalam hidup berbangsa, maka anda akan 

menemukannya di satuharapan.com. Tuhan menolong kita. 
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