
BULAN  KELUARGA 
  

Keluarga tidak luput dari "disrupsi",  sebuah gangguan berupa 

gelombang perubahan yang terjadi karena perkembangan teknologi. 

Tiap-tiap generasi sebagai anggota keluarga terdampak (Generasi 

Silent sampai      Generasi Alfa). Dampak gelombang perubahan juga 

ada pada masalah relasi dan komunikasi. Menurut Rhenald Kasali, 

disrupsi secara positif bisa berarti sebuah inovasi yang menggantikan 

seluruh sistem lama dengan cara-cara baru. Disrupsi berpotensi 

menggantikan pemain-pemain lama dengan yang baru. Disrupsi 

menggantikan teknologi lama yang serba fisik dengan teknologl 

digital yang menghasilkan sesuatu yang benar-benar baru dan lebih efisien, juga lebih 

bermanfaat. Perubahan karena disruptif ini memiliki dampak positif maupun dampak 

negatif. Contoh perubahan  dalam bentuk dunia usaha dan pekerjaan. Seseorang dapat saja 

menjadi pemain gim on line yang mendapatkan uang dalam jumlah yang besar, ketika ia 

menjadi pemenang dalam gim tersebut. Ini bisa saja disebut sebagai sebuah bentuk 

lapangan pekerjaan baru dan berbeda dari bentuk-bentuk pekerjaan yang selama ini ada. 

Bagaimana orang tua dapat memahami bahwa ada anak mereka yang menghabiskan waktu 

bermain game on line dan mendapatkan uang   untuk kehidupannya dan mereka 

mengatakan itu adalah pekerjaan mereka sekarang ?  Ada beberapa produk jasa yang 

sekarang sudah dapat    dilakukan dalam dunia digital, tidak perlu ada ada perjumpaan antar 

manusia. Peran  orang tua sebagai orang yang memberi nasihat bisa saja digantikan oleh 

media komunikasi. Di sisi lain perkembangan teknologi komunikasi bisa saja membawa 

pengaruh yang kurang baik bagi penggunanya dan orang lain juga dapat menjadi korban dari 

penyalahgunaan. 

Keunikan dan keberagaman anggota keluarga menjadi tema yang perlu dibicarakan. 

Kehadiran dalam dunia maya perlu dibarengi juga dengan perjumpan dalam realitasnya. 

Karena salah satu dampak dari disrupsi perkembangan teknologi komunikasi adalah 

“mendekatkan orang yang jauh dan menjauhkan orang yang dekat.” Relasi dalam kelompok 

dapat bersifat dua dunia, dunia nyata dan dunia maya. Dunia maya bagi sebagian orang 

dapat dipahami sebagai bagian dari dunia nyata. Dampak positif yang lain adalah kita tidak 

perlu keluar rumah kalau kita ingin memesan makanan, kita tinggal menekan tombol 

layanan jasa on line yang dapat menghubungkan kita dengan jenis makanan mau pun 

restoran/ warung makan dan kita tinggal pesan, asal ada uang saja di saldo hand phone kita. 

Nampak bahwa gejala kebebasan individu yang terpusat pada diri sendiri, dengan keasyikan 

“dunia-nya” sendiri, membuat seseorang tidak merasa menjadi bagian dari suatu komunitas 

dan kemudian ingin bebas mengejar kehidupannya sendiri. Kondisi ini akan mengurangi 

keterlibatan dalam komunitas kecil yang mengatur dirinya sendiri seperti keluarga, 

lingkungan, gereja dan organisasi sipil setempat lainnya. 

Menghadapi kondisi seperti ini keluarga perlu mendapatkan pencerahan dan bekal yang 

cukup untuk menyiapkan tiap-tiap anggota keluarga yang berbeda pola relasi (suami-isteri, 

orang tua-anak, saudara bersaudara) dalam menyelenggarakan kehidupan keluarga yang 

adalah berkat, anugerah bagi mereka. Dengan tujuan agar keluarga dan setiap anggota 
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keluarganya tidak “gagap” terhadap perubahan yang sedang terjadi kini. Juga mampu 

menjadi saksi Kristus sebagai keluarga yang menyatu dalam keharmonisan antar anggota 

keluarga tetapi terampil memanfaatkan kecanggihan perkembangan modernitas teknologi, 

termasuk teknologi informasi yang  berdampak dalam dunia yang sedang terdisruptif . 

Ada nasihat Paulus kepada Timotius sebagai seorang gembala yang kepadanya dipercayakan 

domba-domba Tuhan, yang tentu saja dapat terdiri dari keluarga-keluarga yang menjadi 

dasar keberadaan jemaat pimpinan Timotius. Paulus berkata,” Peliharalah harta yang indah, 

yang telah dipercayakan-Nya kepada kita, oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita (2 

Timotius 1:14). Harta yang indah itu adalah contoh ajaran yang sehat, ajaran Kristen, yang 

dipercayakan kepada Timotius di dalam baptisan dan pendidikannya sebagai orang Kristen, 

dan dalam tahbisannya sebagai seorang hamba Tuhan. Manfaat dari memelihara ajaran 

iman kekristenan ada 2, yaitu : 

1)  Ajaran Kristen adalah suatu kepercayaan yang diserahkan kepada kita. Ajaran itu 

dipercayakan kepada orang-orang Kristen secara umum, tetapi kepada hamba-hamba 

Tuhan secara khusus. Ajaran itu adalah harta yang indah, yang tak ternilai harganya, dan 

yang akan memberi keuntungan tak terlukiskan kepada kita. Ajaran itu sungguh harta 

yang indah, permata yang tak ternilai, sebab ia menyingkapkan kepada kita kekayaan-

kekayaan Kristus yang tak terselami (Ef. 3:8). Ajaran ini dipercayakan kepada kita untuk 

dijaga supaya tetap murni dan utuh, dan diteruskan kepada angkatan-angkatan yang 

akan datang sesudah kita. Kita harus menjaganya, dan tidak boleh melakukan apa saja 

yang dapat merusakkan kemurniannya, melemahkan kuasanya, atau mengurangi 

kesempurnaannya: Peliharalah itu oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. 

Perhatikanlah, bahkan orang-orang yang sedemikian terpelajar sekalipun tidak dapat 

menjaga apa yang sudah mereka pelajari, apalagi ketika mempelajarinya untuk pertama 

kali, tanpa bantuan Roh Kudus. Janganlah kita mencoba menjaganya dengan kekuatan 

kita sendiri, tetapi kita harus menjaganya oleh Roh Kudus. 

2)  Roh Kudus berdiam dalam semua hamba Tuhan dan orang Kristen yang baik. Mereka 

adalah bait-Nya, dan Ia memampukan mereka untuk menjaga Injil tetap murni dan tidak 

bercela. Namun, mereka harus berusaha sebaik-baiknya untuk menjaga harta yang indah 

ini, sebab bantuan dan berdiamnya Roh Kudus tidak mengesampingkan daya upaya 

manusia, tetapi keduanya harus berjalan bersama-sama. 

Agar pesan Firman Tuhan ini berdampak dalam pendampingan kehidupan keluarga kita, 

perlu dilakukan beberapa hal, yaitu : 

1.  Pembinaan bagi jemaat dewasa perlu menggali kedalaman hu-bungan-hubungan yang 

bedasarkan pada pengalaman-pengalaman kehidupan yang diubahkan Kristus 

(transformasi). Mereka adalah agen-agen perubahan dalam keluarga. 

2.  Gereja membangun hubungan non formal dan pendekatan pribadi kepada keluarga yang 

akan mempersiapkan orang tua  membangun model komunikasi antar anggota keluarga. 

3.  Melatih keluarga yang bertujuan meningkatkan interaksi tiap anggota keluarga secara 

kualitas dan kuantitas. 

4.  Gereja membuat kurikulum pembinaan dengan melibatkan para orang tua dan anak-anak 

dengan sungguh-sungguh agar keluarga terhubung dengan kebenaran Firman Tuhan. 

Kita berharap keluarga kita mampu untuk ikut berselancar di atas gelombang disrupsi yang 



berdampak luas dan mengubah dunia dengan kejernihan pengajaran kekristenan kita dan 

dalam ketangguhan untuk menyaksikannya. Keluarga adalah ikatan jiwa yang penuh kasih, 

saling mempercayai dan saling memahami. Tak ada yang lebih penting selain menjaga 

keluarga. 

Selamat memasuki Bulan Keluarga GKI Sinode Wilayah Jawa Barat.  

Tuhan memberkati kita semua. 
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