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KATA PENGANTAR 
GUBERNUR DAERAH KHUSUS 

IBUKOTA JAKARTA
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Lingkungan yang baik menjadi prasyarat kota yang maju dan 

menjadi pemicu penting kebahagiaan warga. Kami menyadari 

itu. Sementara itu, di sisi lain, perubahan iklim telah menjadi 

ancaman nyata bagi siapa pun dan dimana pun, termasuk kita. 

Umat manusia menghadapi krisis ini. Para pakar menyebutnya 

dengan pemanasan buana (global warming). Ia bukan ada di 

luar sana, tapi sudah menjumpai kita di sini dan sekarang ini.

Karena itu kami senantiasa berikhtiar mengatasi persoalan-

persoalan lingkungan dari beragam aspek, mulai dari bidang 

transportasi sampai ke bidang sampah. Kami melakukannya 

dengan mengeluarkan kebijakan berperspektif lingkungan 

dan berkolaborasi dengan warga dan pemangku kepentingan. 

Dalam isu lingkungan ini salah satunya kami berkolaborasi 

dengan Yayasan ICLEI-Local Governments for Sustainability 

Indonesia.

Pada kesempatan ini izinkan kami atas nama Pemerintah 

Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengapresiasi Yayasan ICLEI 

Indonesia yang telah berkolaborasi dalam isu lingkungan. 

Kolaborasi kali ini terkait Penyusunan Strategi Percepatan 

Pencapaian Target Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) 

di DKI Jakarta. Di antara kegiatan ini adalah Ambitious City 
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Promises (ACP). Kegiatan telah menghasilkan tiga buku 

panduan peran agama untuk pengendalian perubahan iklim.

• Manusia dan Perubahan Iklim dalam Perspektif 6 (enam) 

Agama di Indonesia;

• Panduan Umum Eco-Rumah Ibadah 6 (enam) agama 

untuk Pengendalian Perubahan Iklim; dan

• Buku Saku Khotbah untuk umat masing-masing agama.

Buku-buku ini akan dicetak dan disebarluaskan ke masing-

masing tokoh agama dan rumah ibadah. Menjadi pegangan 

mereka. Kami berharap buku-buku ini memberikan 

pemahaman yang baik terkait isu perubahan iklim di kalangan 

umat. Dengan begitu seluruh umat beragama dapat secara 

aktif menjadi bagian dari gerakan mendukung pembangunan 

rendah emisi dan adaptif terhadap dampak perubahan iklim 

yang terjadi di Jakarta.

Buku ini akan mengeratkan tangan kita dalam berkolaborasi 

bersama untuk menyelamatkan Jakarta dan bumi kita ini. 

Secara khusus, semoga kolaborasi ini bisa mencapai National 

Determined Contribution (NDC) 2030.

Yang tidak kalah penting, semua ikhtiar ini menjadi bagian dari 

mewariskan lingkungan yang lebih baik untuk anak-cucu dan 

generasi mendatang.

Wassalamualaikum waramatullahi wabarakatuh
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KATA PENGANTAR

Persoalan lingkungan hidup dan perubahan iklim sangat 

kompleks. Dari lingkup cakupan yang memengaruhi kondisi 

kepada keduanya dipengaruhi aspek alam, sosial, budaya, 

ekonomi, teknologi, pendanaan dan bahkan pilihan politik. 

Satu aspek yang memberi pengaruh, sekaligus modal besar 

untuk menjadi daya ungkit untuk mengubah dari pengaruh 

merusak menuju menjaga, memelihara dan meningkatkan 

adalah agama.

Agama sebagai relasi antara umatnya dengan Tuhan, 

seharusnya menjadi modal pengaruh yang paling besar untuk 

merealisasikan nilai ajaran di dalamnya. Berdasarkan referensi, 

setiap agama menganjurkan dan mewajibkan bahwa menjaga 

lingkungan hidup adalah refleksi dari ketaatan menjalankan 

perintahnya. 

Manusia adalah salah satu makhluk hidup di antara makhluk 

hidup ciptaan-Nya. Oleh karena itu, keberadaannya mutlak 

harus memberi manfaat dan melindungi makhluk lainnya, 

apalagi perlindungan kepada antar sesama.

Tujuan dari kegiatan ICLEI-Local Governments for 

Sustainability Indonesia adalah membangun komitmen 

pemerintah daerah. Salah satunya melalui kolaborasi antara 

pemangku kepentingan untuk meneliti, mengembangkan, 

memulai, dan mengimplementasikan inisiatif lokal. Kegiatan 

peluncuran buku panduan dan khotbah ini adalah salah satu 

pengejawantahannya. 
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Buku yang diterbitkan ini adalah bagian dari upaya untuk 

mengajak agamawan, praktisi keagamaan, komunitas/

organisasi keagamaan dan aktivis yang bekerja pada 

masyarakat dalam merawat, menjaga dan memperbaiki 

kualitas lingkungan hidup untuk memulai dari lingkungan 

terdekatnya. Bangunan tempat ibadah yang memperhatikan 

aspek dan kaidah lingkungan, selain menerjemahkan ajakan 

‘Kebersihan Sebagian dari Iman’, juga merefleksikan agama 

sebagai perintah untuk membuat bumi beserta isinya menjadi 

lebih baik agar menopang kehidupan berikutnya. 

Dalam perundingan mengenai lingkungan hidup dan 

perubahan iklim pada tingkat global, dialog antar agama dan 

perannya telah berkembang sangat pesat. Pertama, kedekatan 

manusia dengan agama sebagai nilai dan pandangan hidup 

umatnya seharusnya mampu direalisasikan dalam kehidupan 

sehari-hari. 

Ibadah yang tiap hari dilakukan semestinya terefleksi dalam 

setiap langkah umatnya. Kedua, tempat ibadah adalah 

tempat yang dicintai oleh umatnya, yang percaya bahwa 

tempat ibadah adalah rumah Tuhan. Dua kondisi pemungkin 

inilah yang seharusnya menjadikan agama sebagai referensi 

positif dalam mencari pembelajaran nyata manusia dalam 

menjaga dan melindungi lingkungan hidup dari kerusakan 

akibat kebodohan dan keserakahan yang berdampak kepada 

bencana.

Apabila pandemi COVID-19 menjadi bencana yang membuat 

manusia berubah secara cepat dalam perilaku kesehariannya - 

mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Sebuah 

‘kampanye dan ajakan’ yang sulit dilakukan oleh gerakan 

organisasi bahkan dorongan oleh para pemimpin dunia yang 
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meminta umat manusia untuk lebih peduli pada lingkungan, 

kenapa agama tidak mampu untuk mengubah dengan 

cepat perilaku manusia kepada lingkungan hidup dimana 

mereka tinggal? Di saat umatnya setiap waktu berdoa sesuai 

agamanya.

Berharap, penerbitan buku ini dapat membantu menuju ke 

sana. Adanya pemahaman dan pengetahuan harusnya menjadi 

komitmen dan dari komitmen bergerak kepada bentuk yang 

lebih kongkrit. Namun, tentunya dibutuhkan kesabaran dan 

upaya yang sistematis. Artinya buku ini hanyalah alat untuk 

membantu rencana dan rangkaian yang lebih menyeluruh 

agar umat beragama benar-benar mewujudkan nilai-nilai 

yang dianut dan dipercayainya kepada upaya menjaga dan 

memelihara bumi beserta isinya.

Sebagai sebuah buku, tentu isinya dapat berkembang, 

sesuai dengan dinamika hasrat/keinginan serta perubahan 

masyarakat dan pengetahuan serta teknologi. Sehingga buku 

ini ke depannya sangat terbuka untuk direvisi agar tetap aktual 

dengan kondisi dan situasi.

ICLEI-Local Governments for Sustainability Indonesia 

mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Provinsi DKI 

Jakarta, H. Anies Rasyid Baswedan, Ph.D., yang telah 

memberikan dukungan moril dan kata pengantar, termasuk 

jajaran dinas-dinas dan intansi terkait di lingkungan 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta seperti Kedeputian Tata 

Ruang dan Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup 

dan lain-lain yang secara teknis telah membantu proses 

persiapan dan penyelenggaraan penulisan buku ini. Ucapan 

terima kasih juga disampaikan kepada para tokoh agama 

Protestan yang turut berkontribusi pemikiran dan meluangkan 
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waktu untuk memberikan pengantar dan menulis buku Saku 

Khotbah Protestan ini, yaitu Pdt. Elisae Sumandie, M.Th., 

Pdt. Lenta Enni Simbolon, M.Div, Th.M., Ir. Eliakim Sitorus, 

Pdt. Jimmy M. Immanuel Sormin, M.A., Pdt. Troitje Patricia 

Aprilia Sapakoly, S.Si.-Teol. Serta Prof. Dr. Drs. Emil Salim, 

MA, Menteri Lingkungan Hidup RI pertama serta Tokoh 

Lingkungan Hidup Indonesia yang telah memberikan tulisan 

prolog di dalamnya. Pemikiran beliau yang selalu aktual dan 

berbobot yang dituangkannya adalah juga warisan kepada 

generasi saat ini dan mendatang.

Terakhir diucapkan terima kasih kepada Ibu Gina Karina 

yang menjadi salah satu kontributor dalam memberikan ide 

terhadap penyusunan buku ini dan Ibu Nita Roshita yang 

telah menjadi editor buku ini, serta tim Program Ambitious City 

Promises (ACP) ICLEI-Local Governments for Sustainability 

Indonesia, yang bertanggung jawab terhadap program dan 

mengkoordinir proses penulisan buku ini yaitu Bapak Selamet 

Daroyni dan Ibu Happy Tiara Asvita dan staf pendukung; 

Ibu Dhyanayu Luthfia Almitra, Ibu Hikma Pasaribu, Bapak 

Marwan serta seluruh staf kantor ICLEI Indonesia, ICLEI 

Southeast Asia dan ICLEI World Secretariat yang mendukung 

kegiatan program ini, sehingga buku ini terbit sesuai dengan 

yang direncanakan.

Jakarta, 6 Juli 2020

Ari Mochamad 
Country Manager ICLEI Indonesia
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SAMBUTAN MAJELIS  
PEKERJA HARIAN PERSEKUTUAN 

GEREJA-GEREJA DI INDONESIA 
(PGI)

Alam semesta diciptakan sungguh amat baik oleh Tuhan, 

Sang Khalik (Kejadian 1: 31). Oleh karena “amat baik” tersebut, 

setiap ciptaan memiliki fungsi dan manfaat yang telah Tuhan 

tetapkan sejak semula. Semua ciptaan Tuhan saling terhubung 

dan saling mendukung untuk menunjang kehidupan yang 

Tuhan anugerahkan bagi manusia dan segenap ciptaan-Nya. 

Namun demikian, degradasi moral akibat kerakusan manusia 

telah mengubah tatanan ciptaan yang amat baik itu menjadi 

rusak. Eksploitasi alam yang berlebihan, pola hidup yang 

konsumtif dan tidak ramah lingkungan, telah berkontribusi 

besar terhadap krisis ekologis. Hal ini ditandai dengan 

pemanasan global berwujud perubahan iklim dan berbagai 

dampak lainnya.

Umat Kristen sudah seharusnya turut terpanggil untuk 

memperbaiki moralitas yang merosot itu. Dengan kesadaran 

dan imannya, warga gereja sepatutnya menjadi rekan sekerja 

Allah yang memulihkan bumi, rumah bersama ini. Tentu hal 

tersebut harus dimulai dari pengetahuan dan kesadaran 

akan pentingnya proses pemulihan alam serta keterkaitannya 

dengan iman Kristiani. 

Buku saku Khotbah Perubahan Iklim ini dimaksudkan untuk 

menjawab kebutuhan tersebut. Refleksi teologis secara tematis 
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atas fenomena perubahan iklim disusun oleh para penulis 

dengan maksud agar para pembaca atau pendengar khotbah 

memahami relasi hidup berimannya dengan panggilan untuk 

memulihkan alam.

Majelis Pekerja Harian - Persekutuan Gereja-gereja di 

Indonesia (MPH-PGI) sangat bersyukur dapat bekerja sama 

dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Yayasan ICLEI-

Local Governments for Sustainability Indonesia, dalam 

menyusun dan menerbitkan buku kecil ini untuk sebuah misi 

yang mulia. Kiranya buku ini dapat bermanfaat bagi para 

pembacanya, serta berkontribusi positif terhadap setiap upaya 

untuk mewujudkan keutuhan dan keberlanjutan ciptaan Allah 

di dunia ini.

Atas nama Majelis Pekerja Harian PGI

Pdt. Jacklevyn F. Manuputty 
Sekretaris Umum
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Di Konferensi Dunia tentang Lingkungan dan Pembangunan 

pada Juni 1992 di Rio de Janeiro, Brazilia disepakati (1) 

Konvensi Internasional tentang Perubahan Iklim, (2) 

Konvensi Internasional tentang Keanekaragaman Hayati, (3) 

dicanangkannya Agenda (abad) 21 tentang program kerja 

pelaksanaan pola pembangunan berkelanjutan. Sejak itu 

praktis semua negara di dunia aktif terlibat dalam pelaksanaan 

pola pembangunan berkelanjutan, termasuk negara-negara 

Islam anggota PBB, organisasi negara-negara pengekspor 

penghasil minyak (OPEC) dan Organisasi Kerjasama Islam 

(OKI). Sehingga mulailah secara global usaha pengendalian 

perubahan iklim dan pelestarian keanekaragam hayati dalam 

pola Pembangunan Berkelanjutan. 

Berbagai aktivitas internasional dilaksanakan dalam berbagai 

forum internasional, antara lain juga ada program khusus 

bagi Pemerintahan Lokal yang tergabung dalam organisasi 

ICLEI-Local Governments for Sustainability yang mencakup di 

banyak negara-negara di dunia. 

Namun kenyataannya, perkembangan di jalur pola 

pembangunan berkelanjutan, khususnya di bidang 

pengendalian perubahan iklim dan pembangunan 

berkelanjutan umumnya berjalan lamban. Sebab lambannya 

PROLOG 
AGAMAWAN DAN PERUBAHAN 

IKLIM
Oleh:  Prof. Dr. Drs. Emil Salim, MA,



xii PEMPROV DKI JAKARTA, ICLEI-LOCAL GOVERNMENTS FOR SUSTAINABILITY, & PGI

perkembangan perubahan iklim dan pembangunan 

berkelanjutan adalah karena benturan kepentingan di 

kalangan pemimpin yang berkuasa.

Sudah dari semula presiden Amerika Serikat, George 

Bush Senior, di Konferensi Dunia tentang Lingkungan dan 

Pembangunan (1992) menolak Konvensi Perubahan Iklim 

dengan alasan bahwa beliau tidak dapat mandat Kongres 

Amerika Serikat untuk menyetujui Konvensi Perubahan Iklim. 

Perlu dicatat bahwa Presiden Bush Senior (dan kemudian 

diganti oleh Presiden Bush Yunior) adalah pengusaha besar di 

perminyakan Texas, dan didukung oleh Partai Republik, partai 

yang juga didukung usahawan besar. Begitu pula sekarang, 

ketika Donald Trump dari Partai Republik menjadi presiden 

Amerika Serikat, maka fokus utamanya adalah “Amerika 

First”, kepentingan dunia diabdikan bagi keuntungan Amerika 

Serikat.

Perubahan iklim dipicu oleh meningkatnya pencemaran 

karbon (CO2) oleh pembakaran minyak bumi dan umumnya 

“energi tak terbarukan” dalam angkutan, industri, energi, dan 

lain-lain. Hal ini menimbulkan kepentingan keuntungan 

material ekonomi mendesak ke belakang kepentingan 

pengendalian perubahan iklim. Pemerintah Amerika 

Serikat sampai sekarang tetap berpihak pada industri 

fossil fuel dan menolak Ratifikasi Paris Agreement.

Sangat menggembirakan bahwa Pemerintah Indonesia 

pada tanggal 3 Juli 2020 lalu menerima dana sebesar Rp.813 

milyar dari Norwegia sesuai dengan program menurunkan 

emisi CO2 sebesar 11,2 juta ton berkat turunnya kebakaran 

dan kerusakan hutan akhir-akhir ini. Namun ada kecemasan 

bahwa kebijakan menurunkan emisi CO2 akan terganggu 
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oleh diloloskannya “Perubahan atas Undang-Undang Nomor 

4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara menjadi Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara” 

yang antara lain memuat ketentuan memperpanjang izin 

perusahaan besar batu bara di tahun-tahun mendatang. 

Sehingga industri yang bertumpu pada fossil fuel berlanjut 

usahanya business as usual. 

Gagasan pembangunan berbasis energi bersih, seperti energi 

solar (matahari), energi angin, energi air, energi gelombang 

dan geothermal sungguhpun besar potensinya di Indonesia 

namun terkalahkan oleh energi minyak-bumi, gas dan batu 

bara. Hal ini terutama didorong oleh kelambanan pola pikir 

rasional mengutamakan “kepentingan manfaat ekonomi 

komersial jangka pendek” ketimbang “pembangunan bangsa 

berkelanjutan jangka panjang”.

Hal ini juga mengakibatkan bahwa penghayatan beragama bagi 

kebanyakan kita masih dangkal terwujud dalam keagamaan 

formil, ritual dan tidak kontemplatif mendalam sebagai 

pegangan moral, terutama terkait dengan permasalahan 

lingkungan hidup umumnya dan perubahan iklim khususnya.

Dalam kaitan inilah perlu kita tanggapi Ensiklik Laudato Si (LS) 

tentang Perawatan Rumah Kita Bersama dari Paus Fransiskus, 

18 Juni 2015. Secara komprehensif diungkapkan “Apa yang 

terjadi dengan rumah kita” berintikan kerusakan lingkungan 

hidup. Dan yang bersumber antara lain dalam “krisis dan efek 

antroposentrisme modern”. Sehingga menuntut pendekatan 

ekologi integral mencakup ekologi lingkungan, ekonomi 

dan sosial. Hal ini memerlukan beberapa pedoman untuk 

reorientasi dan aksi melalui rangkaian (1) dialog tentang 

lingkungan dalam politik internasional; (2) dialog untuk 
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kebijakan baru nasional dan lokal; (3) dialog dan transparansi 

dalam pengambilan keputusan;(4) politik dan ekonomi dalam 

pemenuhan kebutuhan manusia; (5) agama-agama dalam 

dialog dengan ilmu-pengetahuan secara berkelanjutan.

Adalah hal menarik bahwa agama Islam mengalami 

kejayaannya dalam masa 750-1256 ketika Baghdad dibawah 

Khalifah Harun al Rasyid dan al-Makmun yang mengumpulkan 

para ulama-ulama Islam dalam Bayt al-Hikmah (Rumah 

Kearifan, House of Wisdom). Para ulama-ulama “Rumah-

Kearifan” menggabungkan tiga pola dan sikap hidup 

sekaligus: (1) pendalaman memahami Tuhan melalui agama 

dengan membaca dan menggali isyarat hidup alami; (2) 

untuk dikaji dalam rasionalitas dan pengembangan ilmu; (3) 

untuk diamalkan bagi kemaslahatan dan peradaban manusia. 

Kehadiran Tuhan menyatu dalam pola fikir ilmiah untuk dicari 

makna hidup manusia di bumi nyata ini. Inilah yang merangsang 

kreatifitas para ulama Islam dalam Bayt al-Hikmah sehingga 

melahirkan tokoh-tokoh raksasa seperti: (1) Ibnu Sina, ilmuwan 

dan ahli falsafat serta kedokteran; (2) Musa, ahli ilmu pasti; (3) 

al-Khawarizmi, ahli pencipta aljabar, ilmu ruang dan pencipta 

angka peradaban Islam masa 0; (4)  al-Kindi Ahli Filsafat; 

(5) al Biruni ahli ilmu geologi; (6) Ibnu Rusjh ahli filosofi dan 

kedokteran; (7) al-Ghazali ahli filosofi dan masih banyak lagi 

tokoh-tokoh ulama-ilmuwan yang menjulang kemasyhurannya 

sebagai pembangun masa keemasan budaya-ilmu dan 

peradaban Islam yang berhasil mengangkat peradaban dunia 

ke tingkat tinggi di masa 750 -1257 selama 500 tahun.

Pada tanggal 13 Februari 1258 pasukan Hulagu Khan (putera 

Aga) Khan) dari Mongolia menyerbu Baghdad, menghancurkan 

Bayt al-Hikmah, membunuh para ulama-ilmuwan dan 
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membakar serta membuang karya ilmiah ke sungai Tigris yang 

berubah warna jadi hitam bekas tinta tulisan para ulama. Dan 

“peradaban dunia mundur lima abad”, berkata Arnold Toynbee, 

ahli falsafat kenamaan abad ke-20.

Agama Hindu Bali memuat falsafah “Tri Hita Karana” bermakna 

“tiga penyebab kebahagiaan”, yakni harmoni keselarasan 

hidup manusia dengan Tuhan - Alam - dan Sesama Manusia. 

Hal ini sejalan dengan ungkapan dalam agama Islam: Hablum 

Minallah dan Hablum Minanas. Pola hidup masyarakat Bali 

yang secara intens menghayati Tri-Hita Karana” menjadikan 

kehidupan masyarakat Bali memiliki karakternya yang khas, 

kaya dengan kehidupan budaya dan aman-tentram dengan 

kesejukan hidup sosial-budayanya.

Demikianlah tiga contoh kehidupan agama yang kita angkat: 

Katholik, Islam dan Hindu Bali. Demikian juga halnya di dalam 

ajaran agama Protestan, Buddha, dan Khonghucu. Semua ini 

dimungkinkan berkat Pancasila sebagai dasar negara kita. 

Semua agama ini mengutamakan pengembangan diri manusia 

yang utuh dalam kerangka pengembangan masyarakat umat 

manusia di jalan lurus yang diridhoi Tuhan Yang Maha Esa.

Kerusakan lingkungan hidup seperti perubahan iklim adalah 

berkat ulah-tangan manusia yang menyimpang dari jalan 

lurus yang dikehendaki Tuhan Yang Maha Esa. Nafsu akan 

kebendaan dan hidup material dengan mengabaikan harkat 

martabat manusia adalah alur yang menyimpang dari jalan 

lurus moralitas keagamaan. 

Maka ditengah-tengah godaan materi, nafsu kekuasan tanpa 

moral perlu dikembangkan pertama-tama dalam program 

Ambitious City Promises (ACP) yang diprakarsai oleh ICLEI 
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- Local Governments for Sustainability Indonesia bekerja 

sama dengan Pemerintah DKI Jakarta. Sebagai pamong 

yang langsung memimpin masyarakat dunia memberikan 

penekanan pada trilogi-pengabdian: pemahaman agama 

dengan ilmu sebagai landasan untuk bakti amaliah pada 

masyarakat, bangsa dan kemanusiaan.  

Sehingga program (1) diskusi dialog di lingkungan masing-

masing agama; (2) disusul dengan dialog antar agama 

mengenai masalah yang sama dan (3) diarahkan untuk 

mengusahakan langkah kerja bersama bagi pengamalan 

pemecahan bersama berdasarkan ilmu-pengetahuan sebagai 

pengejawantahan trilogi: 1). Mengabdi kepada Tuhan Semesta 

Alam; 2). Melalui Ilmu Pengetahuan; dan 3). untuk diamalkan 

bagi kemaslahatan manusia dan bangsa yang bernapaskan 

Pancasila.

Jakarta, 20 Juli 2020

Emil Salim 

Alamat: emilsalim2009@gmail.com
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MENUJU PERTOBATAN EKOLOGIS: 
TRANSPORTASI DAN ENERGI 

UNTUK MASA DEPAN
(Kisah Rasul 17: 27-30) 

Oleh: Pdt. Elisae Sumandie, M.Th

Saudara yang dikasihi Tuhan,

Wabah Virus Covid-19 yang melanda dunia dan Indonesia 

secara khusus seakan memberikan banyak pesan dan 

pelajaran bagi umat manusia. Di antara sekian pesan itulah 

muncul kebiasaan-kebiasaan baru yang bagi sebagian 

orang pada awalnya dianggap biasa-biasa saja. Misalnya, 

soal mencuci tangan dengan air mengalir hingga bersih. 

Masyarakat tak terkecuali Jemaat Kristen hingga di kampung-

kampung seperti mendapat efek kejut dalam peristiwa ini 

bahwa cuci tangan yang selama ini diabaikan itu ternyata 

efektif buat menangkal virus Covid-19.

Saudaraku

Hal itu adalah salah satu bentuk pertobatan sederhana dan riil 

yang dialami oleh hampir seluruh umat manusia yang terjadi 

sekarang ini. Coba kita bayangkan kalau pertobatan yang 

sama juga berlaku atas perlakuan kita terhadap alam ciptaan 

Tuhan ini. 

Saudaraku yang terkasih 

Dalam konteks yang lebih luas, kita hidup dalam tatanan yang 

disebut bumi. Hari ini kalau diibaratkan sebagai anak remaja, 
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maka mukanya sudah pucat pasi, tidak bergairah, kekurangan 

darah, lusuh dan tidak menarik sama sekali. Mengapa 

demikian? Bumi ini sudah kadung rusak. Salah satu yang 

membuat rusak adalah moda transportasi kita. Kendaraan 

yang kita pakai untuk aktivitas kita sehari-hari bahkan yang 

mengantarkan kita ke gereja dimana kita beribadah.

Saudaraku

Mari kita sebentar bermain data dan angka dulu. Menurut 

data BPS 2018 ada lebih dari 120 ribu unit sepeda motor, 

jumlah mobil lebih dari 16 ribu dengan kenaikan setidaknya 

sebanyak 1 juta unit per tahun. Sementara itu jumlah bus yang 

beredar di Indonesia lebih dari 2, 5 juta unit, dan mobil barang 

mencapai 7,7 juta unit. Jumlah yang luar biasa banyak dan itu 

semua menggunakan bahan bakar dari alam. Pertanyaannya 

berapa kebutuhan minyak untuk menyuplai alat transportasi 

itu? Sudah tentu jutaan ton liter per harinya. Apakah alam 

kita masih sanggup menyediakan kebutuhan seperti ini? 

Kita masih bersyukur dengan dicabutnya subsidi BBM jenis 

Premium yang lumayan mengurangi polusi udara. Bahkan 

menurut beberapa sumber bahwa secara total, konsumsi 

premium hanya tinggal 31% dari total konsumsi bensin untuk 

sektor transportasi pada 2018 dari sebelumnya mencapai 96% 

pada 2014. 

Saudaraku

Dunia masa depan adalah dunia yang berubah. Saat ini alat 

transportasi sering membuat orang stres. Bus umum penuh 

dengan orang berdempetan, demikian juga dengan kereta 

api yang selalu penuh penumpang. Sedangkan jalan raya 

seringkali terjadi kemacetan yang tak terhindarkan lagi. Apa 
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yang terjadi? Orang kian berlomba-lomba membeli kendaraan 

pribadi dan akibatnya kebutuhan akan BBM pun semakin 

banyak. Dahulu kita tidak mengalami persoalan semacam 

ini dimana bumi ini seakan bukan lagi menjadi tempat yang 

nyaman untuk kita tinggali.

Saudara yang terkasih

Sebagai orang yang beriman apa yang harus kita lakukan 

dalam kondisi seperti ini? 

Paulus dalam Kisah Rasul 17:27-30 menyatakan bahwa kita 

mencari, menjamah dan menemukan Dia yang tidak jauh dari 

sekitar kita (ayat 27). Mengapa kita harus mencari Dia? Ayat 

28 jawabnya, “sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, 

kita ada…”

Menemukan Tuhan berarti belajar sesuatu yang penting dari-

Nya, menemukan Tuhan akan menyadarkan kita bahwa kita 

bisa saja telah terlalu jauh hidup dan bergemilang dengan 

pola hidup kita yang tidak wajar. Katakan mempunyai mobil 

sampai 5 unit di rumah, ke gereja dengan jarak 100 meter pun 

merasa harus menggunakan alat transportasi. Pertanyaannya 

apakah kita bisa menemukan Tuhan dengan cara hidup kita 

yang justru menindas alam? 

Dalam konteks inilah kita diminta untuk berhikmat. 

Seiring berkembangnya zaman para peneliti telah banyak 

mengembangkan teknologi-teknologi yang bisa mengatasi 

ketidaknyamanan dan mempermudah aktivitas. Teknologi 

yang membuat waktu yang ditempuh menjadi lebih cepat. 

Hadirnya berbagai macam kecanggihan teknologi di bidang 

transportasi tersebut juga membuat banyak hal dalam aktivitas 

sehari-hari menjadi lebih efisien. Beberapa bentuk kemajuan 
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di bidang transportasi yang kini sudah hadir salah satunya 

adalah kereta monorel yang diklaim lebih efektif dibandingkan 

dengan kereta biasa. Bahkan ke depannya diperkirakan 

berbagai teknologi canggih di bidang transportasi akan 

semakin banyak. Diperkirakan berbagai mode transportasi 

tersebut tak hanya mengedepankan kecepatan, melainkan 

juga kenyamanan dan keindahan. Tak perlu panjang lebar 

inilah beberapa mode transportasi canggih di masa depan.

Saudaraku

Dalam ayat 30 Paulus mengatakan, “dengan tidak lagi 

memandang zaman kebodohan, maka sekarang Allah 

memberitakan kepada manusia, bahwa di mana-mana semua 

mereka harus bertobat.” Apakah itu zaman kebodohan? 

Setidaknya ada beberapa tuduhan kepada Ke-Kristenan yang 

bisa dikategorikan sebagai sebuah kebodohan pemahaman 

kita di masa lalu. Sebagai contoh konsep teologi yang 

menekankan manusia sebagai satu-satunya mahluk sempurna 

lalu ciptaan yang lain hanya sebagai latar saja. Pemahaman lain 

adalah bagaimana “pemberian” kekuasaan kepada manusia 

sehingga seperti ada izin bagi manusia untuk melakukan apa 

saja terhadap ciptaan yang lainnya. Kemudian pemahaman 

tentang keselamatan yang hanya menjanjikan “hidup kekal” 

kepada umat manusia saja, sehingga menjadikan semua 

ciptaan yang lainnya tidak penting alias pelengkap saja dari 

cerita kehidupan manusia. 

Saudaraku

Mengacu dari keinginan Paulus agar Jemaat di Atena bertobat, 

hal yang sama berlaku untuk kita umat Tuhan dewasa ini.

Pertama, mulai dari diri kita bukan orang lain. Kalau selama 
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ini kita dimanjakan oleh fasilitas mengapa kita tidak back to 

nature, kembali ke pola lama setidaknya sekadar berangkat 

ke gereja atau membeli sayur di muka gang. Untuk perjalanan 

yang menempuh jarak 1-2 km cobalah untuk berjalan kaki. 

Bukankah dulu orang tua kita di kampung setiap minggu pagi 

berduyun-duyun berjalan kaki berangkat ke gereja. Disamping 

kita bersahabat dan ramah terhadap alam kita juga bersahabat 

dengan diri kita sendiri, bersahabat dengan lingkungan kita. 

Di sepanjang jalan kita bisa tegur sana-sini mungkin tetangga 

beda agama atau sekadar pedagang soto yang mangkal 

di depan gang. Suasananya kita dapat, sehatnya dapat, 

semangatnya dapat dan berkat Tuhannya dapat. Indah bukan?

Kedua, kita bisa mulai dari program di gereja di mana kita 

bertumbuh. Buatlah program yang ramah lingkungan termasuk 

bagaimana memilih kendaraan transportasi bagi inventaris 

gereja. Cobalah untuk membeli kendaraan inventaris yang 

ramah lingkungan misalnya yang menggunakan listrik isi 

ulang. Gereja bisa memberikan penyadaran kepada jemaat 

untuk hal yang sama seperti ini.

Ketiga,

Sebagai bentuk pertobatan ekologis kita kepada alam ciptaan 

Tuhan pelan-pelan gunakan transportasi umum jikalau kita 

berada di kota-kota besar. Kurangi menggunakan kendaraan 

pribadi sebab dengan begitu kita tidak saja menghemat biaya 

dari sisi keuangan tetapi kita juga sedang berinvestasi untuk 

masa depan anak cucu kita.

Semoga pertobatan kita tidak saja berada di bilik-bilik gereja 

atau bilik-bilik kamar dengan lantunan musik yang syahdu dan 

kata-kata yang membuai, tetapi lebih sungguh lewat tingkah 
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laku dan cara hidup kita, cara kita memperlakukan tubuh kita, 

cara kita memilih moda transportasi kita. Dengan begitu kita 

tidak saja berdamai dengan alam ciptaan, tetapi juga berdamai 

dengan Tuhan. Amin.
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MASA DEPAN BUMI, MATA AIR ATAU 
AIR MATA? 

Mazmur 104 

Oleh: Pdt. Lenta Enni Simbolon, M.Div, Th.M.

Ibu, Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan!

Baru-baru ini, aktivis lingkungan asal Swedia, Greta Thunberg 

menjadi viral karena mengecam para pemimpin dunia pada 23 

September 2019, dalam pertemuan KTT Iklim PBB di New York.  

Ada yang mengolok gadis berusia 16 tahun ini karena kritik 

dan kampanyenya dianggap berlebihan. Namun dukungan 

dari penduduk dunia mengalir baginya untuk terus bersuara 

agar krisis perubahan iklim menjadi tanggung jawab semua 

orang, khususnya pemimpin-pemimpin dunia. Tak sedikit yang 

terharu dan tersentuh akan kegigihan Greta berbicara dan 

terus berbicara tentang ancaman perubahan iklim bagi masa 

depan bumi dan seluruh penghuninya. Manusia harus berubah 

dalam merespons perubahan iklim ini. Akankah masa depan 

bumi penuh dengan air mata atau mata air? Ini tergantung 

seperti apa kita berubah dan secepat apa kita berubah.

Umat yang Tuhan Yesus sayangi!

Jika kita membaca Mazmur yang panjang ini pelan-pelan, 

maka saat kita membaca ayat demi ayat,  kita akan memiliki 

imajinasi tersendiri. Untuk memudahkan pemahamannya, mari 

kita membagi pasal yang panjang ini ke dalam 4 bagian besar:
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Pertama, ayat 1-9. Pada bagian ini pemazmur berbicara 

pada dirinya ( jiwanya) sendiri untuk memuji Tuhan karena 

Tuhan itu amat besar. Seperti apa deskripsi kebesaran Tuhan? 

Imajinasi kita mulai dengan selimut yang besar yaitu terang, 

langitnya membentang seperti tenda raksasa. Tuhan itu punya 

kendaraan yaitu awan-awan, mengantarkan Tuhan ke mana-

mana. Api adalah pelayan Tuhan. Ia meletakkan bumi di atas 

sebuah tumpuan yang kokoh, tak mungkin goyang untuk 

selamanya. Tuhan menyelubungi bumi dengan samudera raya, 

agaknya negeri dalam imajinasi pemazmur itu adalah negeri 

maritim. Air itu naik sampai ke gunung-gunung tetapi air itu 

tunduk pada suara hardikan Tuhan.

Kedua, ayat 10-18. Pada bagian ini imajinasi kita akan tiba 

pada alam yang sejuk tenang, di mana ada banyak mata air 

yang mengalir di lembah-lembah dan di antara gunung-

gunung. Betapa segarnya mata air itu. Semua binatang minum 

sampai puas. Alam semakin sempurna dengan kicau burung 

yang bersiul di antara dedaunan. 

Ketiga, ayat 19-30. Bagian ini menggambarkan keteraturan 

waktu dengan gerakan alam, bulan menjadi penentu waktu. 

Alam menjadi penentu mahluk untuk bekerja termasuk 

manusia. Semua keteraturan itu adalah kebijaksanaan Tuhan. 

Namun ada bagian yang menggelitik pada ayat 29-30.  “Apabila 

Engkau menyembunyikan wajah-Mu, mereka terkejut; apabila 

Engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan 

kembali menjadi debu.” Ayat dilanjutkan dengan pernyataan 

bahwa “Apabila Engkau mengirim roh-Mu, mereka tercipta, 

dan Engkau membaharui muka bumi”. 

Keempat, ayat 31-35. Bagian akhir ini sejenis pujian penutup 

pemazmur tentang kemuliaan Allah. Namun kesan betapa 
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besarnya Allah di antara alam masih terlihat dalam bagian 

ini “Dia yang memandang bumi sehingga bergetar, yang 

menyentuh gunung-gunung sehingga berasap.” Selain 

nyanyian yang kiranya manis kedengaran kepada Tuhan, 

ada doa lain dari pemazmur yaitu “Biarlah habis orang-orang 

berdosa dari bumi, dan biarlah orang-orang fasik tidak ada 

lagi!”

Saudara yang diberkati Tuhan!

Pemazmur mengimajinasikan kebesaran Allah di tengah alam 

yang luar biasa, laut, gunung, lembah, mata air, hutan dan 

pohon-pohon dan kicau burung. Ia menyadari bahwa Allah 

pencipta segalanya itu terbesar, teramat mulia Dia sehingga 

segala ciptaan-Nya sudah seharusnya memuji Dia. Agaknya 

pemazmur juga paham bahwa bumi bisa bergetar dan 

gunung-gunung bisa berasap, semua itu akan terjadi jika Allah 

melakukan “sesuatu” terhadap bumi. Mungkinkah pemazmur 

mengalami gempa bumi dan melihat letusan gunung merapi? 

Ya, mungkin-mungkin saja, namun kesannya tidak merusak 

atau bukan bencana seperti yang kita alami di abad 21 

sekarang ini.

Di antara kekagumannya akan Tuhan dan ciptaan-Nya yang 

luar biasa, pemazmur berdoa agar orang-orang berdosa habis. 

Jika kita hubungkan dengan ayat 29, Allah memalingkan 

wajah-Nya dari orang-orang berdosa itu dan mengambil 

Roh-Nya sehingga mereka mati dan kembali menjadi debu. 

Namun tak selamanya Allah memalingkan wajah-Nya, Ia 

akan mengembalikan Roh-Nya dan Ia membarui bumi. Mari 

kita maknai kata “bumi” sebagai seluruh alam semesta dan 

seluruh yang tinggal di dalamnya, termasuk manusia. 
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Umat yang Kristus kasihi!

Jika membaca Mazmur ini dalam konteks alam di era ini, 

masihkah kita akan menuliskan kata-kata indah seperti kata 

pemazmur? Bukankah bumi semakin sering bergetar dengan 

getaran yang mematikan, gunung-gunung memuntahkan lahar 

yang merenggut jiwa? Lihatlah bencana banjir dan longsor di 

mana-mana, melenyapkan rumah-rumah. Tsunami, si ombak 

raksasa yang menggulung ribuan nyawa tak tertolong. Di 

manakah kicau burung di pepohonan? Hutan berubah menjadi 

gedung tinggi. Di mana udara yang sejuk? Kabut asap membuat 

mata perih dan penyakit ISPA, sekolah pun harus libur. Di mana 

mata air? Malah yang ada hanyalah air mata menangisi bencana 

demi bencana.

Mungkinkah Tuhan yang besar itu sedang marah? Sehingga 

Ia tidak hanya memandang bumi tetapi melotot dengan keras 

dan getarannya mematikan. Mungkin Tuhan sengaja tidak 

menghardik ombak yang bergulung-gulung itu, karena Ia jengkel 

akan kita sebagai penghuni bumi yang tidak pandai berterima 

kasih kepada Sang Pencipta. Bencana yang datang karena 

perbuatan kita sendiri.

Saudaraku yang Tuhan berkati!

Semarah-marahnya Tuhan, Ia berjanji akan membarui bumi ini. 

Siapakah dalang dari bencana ini? Siapa penyebab pemanasan 

global sehingga es di antartika mencair? Siapa yang menebang 

hutan dan mengambil kekayaan dari perut bumi tanpa kira-

kira? Siapa yang membuat spesies beberapa binatang langkah 

bahkan punah? Siapa yang menciptakan gunungan sampah 

plastik yang tak terurai itu? Jawabannya adalah kita, manusia, 

yang katanya mahluk paling mulia dari semua ciptaan.
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Seharusnya kemuliaan manusia sebagai ciptaan paling 

terhormat itu dibuktikan dengan hikmat manusia dalam 

menjaga alam semesta. Mandat untuk “berkuasa dan 

penuhilah bumi” harus dipahami dalam konteks memelihara 

dan merawat bumi sehingga bumi masih layak sebagai rumah 

bersama untuk generasi-generasi mendatang. Tetapi kalau 

sikap manusia tetap tidak peduli akan nasib bumi, maka kita 

akan menangis bersama Greta Thunberg yang hancur hatinya 

karena manusia tak peduli dengan bumi. Mungkin juga 

kita akan menangis karena besok dan seterusnya bencana 

demi bencana akan datang silih berganti sebagai akibat dari 

keegoisan kita. 

Jadi, apa yang harus kita lakukan? Kita, umat Tuhan harus 

berubah. Tuhan akan membarui bumi lewat kita manusia. Kita 

perlu berubah dan harus cepat berubah demi masa depan 

bumi bagi anak cucu kelak. 

Setiap rumah tangga harus mengurangi sampah plastik dan 

belajar memilah sampah. Para ibu, belanjalah ke pasar dengan 

membawa tas belanjaan yang terbuat dari kain yang bisa 

dipakai berulang-ulang sehingga tak perlu kantong plastik. 

Sampah organik yang dipilah bisa diolah menjadi kompos bagi 

tanaman.

Budayakanlah penghijauan di halaman setiap rumah, 

termasuk halaman gereja. Mari menanam lahan-lahan di 

sekitar rumah dan gereja yang masih kosong. Lingkungan 

rumah bisa menjadi “apotek hidup.” Selain tanaman tersebut 

bisa dikonsumsi sebagai obat dan sayuran, tumbuh-tumbuhan 

juga memproduksi banyak oksigen yang membuat udara di 

sekitar segar dan sehat.
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Program-program gereja harus berubah menjadi “eco-

friendly.” Gereja-gereja harus menyediakan tempat sampah 

dan mengurangi penggunaan plastik dan air secara tidak 

tepat. Lembaga-lembaga gerejawi harus dilatih bagaimana 

cara mengolah sampah plastik dan mengolah sampah organik 

menjadi kompos. Jadi selain ramah lingkungan, umat juga 

menghasilkan keuntungan finansial. Lembaga di gereja harus 

berlomba-lomba mewujudkan gereja yang hijau, rajin-rajinlah 

menanam dan merawat tumbuhan yang bermanfaat untuk 

mengurangi dampak buruk perubahan iklim.

Sangatlah baik membudayakan hemat air saat rapat, ibadah 

dan di dalam rumah tangga.  Menghemat penggunaan air 

mulai dari diri sendiri akan berkontribusi terhadap masa 

depan air bersih di bumi ini. Mengapa demikian? Karena air 

bersih tidak selamanya selalu ada. Di berbagai tempat telah 

terjadi krisis air bersih, bahkan banyak wilayah terancam 

krisis air bersih dalam beberapa tahun mendatang. Sementara 

sebagian wilayah lain terancam akan terendam air karena erosi 

dan penurunan permukaan tanah akibat pembangunan yang 

tidak berkelanjutan dan penggundulan hutan. Ironis! Olehnya, 

janganlah menganggap sepele perkara penggunaan air bersih 

ini, sekalipun ada pihak lain yang membiayai penggunaan air 

kita!

Ibu, Bapak dan Saudara yang Kristus cintai!

Jika bukan kita yang peduli kepada bumi, siapa lagi? Kita, 

umat Tuhan, sebagai bagian dari penghuni bumi ini, kita 

bertanggung jawab terhadap masa depan bumi. Saat ini air 

mata ada di mana-mana ketika bencana alam dan pemanasan 

global semakin menjadi-jadi. Seperti apa wajah bumi 10 tahun 

ke depan? 50 tahun ke depan? Seperti apa anak cucu kita 
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hidup di bumi ini 50 tahun ke depan? Masih adakah mata 

air yang selalu sedia memberi air bersih 50 tahun ke depan? 

Atau justru hanya ada air mata karena bencana? Jawabannya 

tergantung seperti apa kita berubah dan secepat apa kita 

berubah. Marilah kita berubah dengan cepat mencintai bumi, 

rumah kita ini. Supaya masa depan bumi bukan air mata 

melainkan mata air yang mendukung kehidupan di dunia.
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MENGUBAH CARA MENGELOLA 
SUMBER DAYA ALAM 

Kejadian 1: 31

Oleh: Ir. Eliakim Sitorus

Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi!

Ketika Tuhan Allah menciptakan bumi dan segala isinya, 

termasuk manusia, ciptaan-Nya itu sempurna atau sungguh 

baik adanya. Frasa ‘sungguh amat baik’ itu, bukan asal tulis 

atau diterjemahkan begitu saja. Sudah dipergumulkan, 

bahwa memang bumi ini sempurna dijadikan oleh pencipta-

Nya. Di tengah seluruh ciptaan-Nya itu manusia diharapkan 

mengelola alam secara sempurna, sebagaimana Sang 

Pencipta memeliharanya.

Pernahkah kita renungkan, dalam sejarah bumi dan manusia, 

tidak ada sesuatu yang baru diciptakan manusia di luar dari 

apa yang sudah diciptakan Allah. Ingatlah kisah Taman Eden, 

semua ada bagi keperluan sepasang manusia yang diciptakan 

Allah. 

Jemaat yang Kristus sayangi!

Dalam sebuah percakapan dengan petani di desa di Tapanuli 

Utara 30 tahun lalu, seorang petani bertanya kepada saya, 

apakah minggu pertama penciptaan tersebut, Tuhan Allah 

juga sudah menciptakan pupuk? Saya jawab tegas:”sudah!” 

Ketika itu, akibat gerakan modernisasi pertanian dalam 

bentuk gerakan revolusi industri, yang menyodorkan pupuk 
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kimia dan pestisida kimia kepada petani seantero dunia. Petani 

meninggalkan berbagai ilmu pengetahuan dan kebajikan 

tradisional, pupuk hijau, kompos dan berbagai bentuk lain 

yang memang sudah sangat ramah lingkungan berabad-abad 

lamanya. Bahkan ribuan tahun. Jadi, saya jelaskan selalu kepada 

para petani itu, tidak ada yang baru, yang diciptakan oleh 

manusia. Yang ada ialah mengubah bentuk dan sifat ciptaan 

Tuhan agar manusia lebih gampang menggunakannya. Itu saja!

Tanah pertanian yang secara terus menerus disusupi dengan 

pupuk kimia bikinan pabrik, akan merusak struktur dan 

komposisi butiran pembentuk tanah, yakni, pasir, debu dan 

liat. Bisa dibuktikan, bahwa kandungan rata-rata masing-

masing 33,3 % dari ketiga unsur itu memengaruhi pertumbuhan 

tanaman. Atau secara kasat mata, pupuk kimia membuat 

komposisi berimbang itu jadi lumpuh. Saat musim hujan, karena 

pipa kapiler tanah tersumbat oleh limbah pupuk kimia yang tidak 

terserap akar tanaman, lokasi itu akan mudah banjir. Sedangkan 

pada musim kemarau, tanah akan mudah mengeras sebab 

ruang di antara ketiga unsur pembentuknya sudah menyempit 

bahkan tersumbat. Itu ilmu tanah yang sederhana tapi berfaedah 

bagi siapapun terutama bagi petani.

Ibu, Bapak dan Saudara yang diberkati Allah!

Inilah contoh nyata bagaimana ciptaan Allah, berupa tanah 

sesungguhnya sudah lengkap, “sudah baik adanya.” Untuk 

maksud yang dikehendaki pencipta-Nya, ada elemen atau 

unsur penyusunnya. Ada pipa kapiler atau rongga di antara tiga 

komponen itu, saat basah berisi air, saat kering berisi udara. 

Mampu menghidupi tanaman atau tumbuhan dengan cara 

menyediakan sumber makanannya. Sesungguhnya hal yang 

sama dengan sumber daya alam lain, yaitu air, udara, mineral 
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dan apa saja. Bahwa Tuhan memberikan seluruhnya cukup 

untuk seluruh ciptaan, dan Tuhan memberikan akal bagi kita 

untuk melestarikan, bukan merusaknya. Jika kita tidak berlaku 

menjaga keseimbangan atau kecukupan itu, maka bencana 

dapat terjadi kapan dan di mana saja.

Saudaraku yang Tuhan kasihi!

Sayangnya, masih banyak orang tidak peduli, tidak mempercayai 

bahwa kita memiliki tugas dari Tuhan untuk menjaga keutuhan 

ciptaan-Nya. Kita bertugas mencegah terjadinya bencana.  Jika 

pun bencana terjadi, baik oleh karena dinamika bumi atau 

pergeseran komponen pengisi perut bumi, maka dengan akal 

yang kita terima dari Allah, kita dimampukan mengurangi risiko 

bencana yang bakal terjadi. 

Kini, tiba waktunya, komunitas Kristen ambil bagian, bila perlu 

yang terdepan. Memitigasi bencana, harus diyakini tugas yang 

amat mulia juga. Melestarikan alam bukan semata agar kita bisa 

hidup nyaman, tetapi memang bagian dari tugas membenahi 

kehidupan.

Indonesia yang berada di pertemuan tiga lempeng bumi, yaitu 

lempeng Eurasia dari bagian atas, lempeng Australia dari 

selatan dan lempeng Pasifik dari wilayah timur, menjadikan 

Indonesia seperti supermarket bencana. Hampir semua jenis 

bencana yang terjadi di dunia ini ada dan pernah terjadi di 

Indonesia. Bencana akan terjadi. Tetapi tidak ada yang tahu 

kapan dan seberapa besar kerusakan yang diakibatkannya. 

Dengan perkembangan pengetahuan kebumian, sudah bisa 

diestimasi kira-kira di mana akan terjadi bencana. Tuhan yang 

mencipta bumi dengan sempurna, maka Dia sendiri yang 

mengetahui kapan bumi ini akan punah.
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Ibu, Bapak dan Saudara yang Tuhan berkati!

Ada beberapa tips bagaimana seharusnya umat beriman 

melestarikan sumber daya alam ciptaan Tuhan Allah itu.  Harap 

diingat, tindakan pelestarian alam ini adalah juga bagian dan 

tindakan antisipatif, mitigasi bencana. 

Pertama, stop menggunakan pupuk kimia dan pestisida 

yang berlebihan. Ini ditujukan kepada petani dan pengusaha 

perkebunan. Sebab penggunaan bahan-bahan itu akan 

memandulkan tanah. Membuat tanah menjadi tidak subur lagi. 

Memang ketika tanaman diintervensi dengan pupuk kimia, 

untuk batas tertentu akan memberi hasil banyak. Tetapi ada 

batas kemampuan tanah mengabsorsi kehadiran pupuk kimia, 

tanah akan bebal, dia tak mampu lagi menerima asupan pupuk 

kimia. Tidak ada cara lain, kembalilah ke pertanian organik 

atau pertanian selaras alam yakni memanfaatkan apa saja sisa 

tanaman atau tumbuhan yang bersumber dari tanah. Bukan 

yang sudah diubah struktur kimiawinya di pabrik. Hal yang 

sama dengan pertisida (racun untuk membunuh serangga), 

herbisida (racun untuk mematikan rerumputan dan yang lain). 

Bandingkan dengan Yesus yang mengutuk pohon ara yang 

tidak berbuah. Maksudnya ada masa memang karena salah 

perlakuan, tanah tak mampu lagi mensuplai unsur makanan 

lengkap untuk tanaman, maka tanaman tidak bisa berbuah 

baik. Dalam Matius 13: 4-8 juga disampaikan perumpamaan 

tentang seorang penabur, yang mana bibit tidak akan 

menghasilkan yang baik jika tidak ditabur pada tanah yang 

baik pula.

Kedua, ikut menjaga kelestarian air. Permukaan bumi ini lebih 

luas ditutupi oleh air dibandingkan daratan. Namun sejak 

awal, tidak semua air yang ada di laut itu bisa dikonsumsi 
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oleh manusia. Tuhan Allah sudah mengaturnya demikian. 

Karenanya, celakalah kita jika sumber air tanah kita buat kotor, 

rusak, hingga tidak mencukupi.

Mengotori air bersih sangat erat kaitannya dengan tanaman 

atau tumbuhan. Siklus air laut yang oleh panas energi sinar 

matahari naik ke angkasa menjadi embun seterusnya menjadi 

butiran hujan jatuh lagi ke bawah, sebagian ke darat sebagian 

ke laut. Yang jatuh ke darat seyogyanya masuk ke dalam pori 

tanah, melalui pipa kapiler dan tersimpan di sana. Sebagian 

lagi mengalir mencari tempat yang lebih rendah, itulah 

yang menjadi sungai. Tentu akhirnya bermuara juga ke laut. 

Merusak bagian hulu, membalak hutan di dataran rendah dan 

apalagi dataran tinggi, yang tadinya tertutupi permukaannya 

oleh kanopi tetumbuhan, adalah bagian dari perusakan alam. 

Memang dalam kisah hidup Yesus, tidak banyak contoh 

bagaimana Yesus mengajarkan seharusnya perlakuan murid-

Nya atas air. Tetapi tidak berarti ajaran Kristen tentang air tidak 

banyak. Tahukah anda, Yohanes membaptis Yesus dengan 

air di sungai Yordan (lih. Mark 1: 9-11; Mat 3 : 13 – 17; Luk. 3: 

21 – 22; Yoh 1: 32 – 34). Mari kita maknai betapa kudus dan 

sucinya air di sungai, air di darat. Pantangkanlah membuang 

sampah ke sungai, ke selokan, ke saluran drainase, sebab 

itu akan merusak air. Sebaliknya hematlah menggunakan air 

tawar. Jangan hambur-hamburkan air bersih untuk hal yang 

tidak berguna, sebab sesungguhnya banyak manusia di planet 

bumi ini yang mengalami kesulitan mengaskses sumber daya 

air. Jangan ikut mencemari air.

Ketiga, tanamlah tanaman atau tumbuhan. Siklus air bersih 

yang berada di darat, bukan di samudera itu, sangat erat 

kaitannya dengan ada tidaknya tetumbuhan menutupi 
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permukaan tanah. Memang air bisa disimpan di dalam wadah, 

tetapi itu terbatas. Atau air tawar di danau, di lagoon, di situ, di 

sungai dan di bendungan sekali pun, tapi semua itu jumlahnya 

terbatas. Sebaliknya air yang tersimpan di dalam bumi tak 

terbatas. Namun demikian air akan semakin langka, oleh 

karena semakin banyak wilayah permukaan tanah yang botak, 

tidak ada lagi penutup tanah. Tumbuhan berfungsi sebagai 

penyaring air hujan dari langit sebelum turun langsung ke 

tanah. Tetumbuhan menjadi benteng penahan tekanan air 

hujan ke permukaan tanah. Gundulnya hutan mengakibatkan 

bencana longsor. Dan, yang sangat penting lagi, tumbuhan 

menghasilkan oksigen (O2) segar dan menyerap korban 

dioksida (CO2) yang dikeluarkan oleh tubuh makluk hidup lain, 

termasuk manusia.

Dengan menyebut tiga hal utama tersebut, menjaga 

kebersihan tanah, mengawal kejernihan air, memperbanyak 

menanam serta memelihara tetumbuhan, kita sudah ambil 

bagian dalam mengurangi dampak perubahan iklim atau 

bencana alam akibat kecerobohan dan kerakusan manusia. 

Umat yang Tuhan cintai!

Kita patut terus melakukan hal posisif bagi alam, menghindari 

berbagai tindakan yang merusaknya. Ubah cara pengelolaan 

sumber daya alam, terutama air, tanah dan udara yang selama 

ini salah. Cegah alam ini menjadi sumber bencana. Tanami 

permukaan tanah agar tidak menimbulkan erosi. Kembangkan 

cara pengelolaan berbagai sumber daya alam yang seturut 

dengan kemauan pencipta-Nya, yaitu Tuhan, Allah semesta 

alam. Maka dengan begitu, kita menjaga hakikat sebagai 

Imago Dei. Langit akan biru kembali, bumi pun akan baru 

kembali. Kita yang dicipta segambar dengan Allah, bersama 
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Dia melestarikan sumber daya alam.  Jadilah kawan sekerja 

Allah melestarikan alam, dengan demikian kita juga sudah 

turut melakukan mitigasi bencana.

Haleluya. Amin!
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TANAH UNTUK KEHIDUPAN 
MAHLUK CIPTAAN ALLAH 

Mazmur 67: 6-8

Oleh: Pdt. Jimmy M. Immanuel Sormin, M.A.

Jemaat yang dikasihi Tuhan!

Ada sebuah cerita tentang sekelompok ilmuwan yang 

menantang Tuhan dengan kecerdasan yang mereka miliki. 

Pasalnya, para ilmuwan itu sudah hampir menemukan cara 

menciptakan manusia dari tanah. Dengan sombongnya, 

mereka menyatakan manusia tidak lagi membutuhkan Tuhan. 

Berselang beberapa saat kemudian, Tuhan datang dan berkata 

kepada mereka: “sebelum engkau berhasil menciptakan 

manusia dari tanah, ingatlah tanah itu adalah ciptaan-Ku, 

bisakah engkau menciptakannya?” Lalu para ilmuwan 

tersebut diam seribu bahasa.

Saudara-saudara!

Tanah seringkali kita anggap sebagai sebuah unsur atau benda 

biasa yang setiap hari bisa kita temui. Kita pun bisa mendirikan 

rumah, beraktivitas sehari-hari, serta dapat mengupayakan 

makanan, seperti nasi, buah, sayur-sayuran, karena adanya 

media tanah. Meskipun hal itu biasa, namun kita perlu ingat 

lagi, bahwa dengan menggunakan media tanah juga (Ibrani: 

‘adamah, ‘erets) Tuhan menciptakan manusia dan segala 

binatang (Kejadian 2: 7, 19). Ada “kesemahlukan” manusia 

dengan makhluk lainnya. Tercipta dari tanah dan kembali lagi 

menjadi tanah (Kejadian 3: 19; Mazmur 104 : 29).
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Jemaat terkasih!

Kita tahu bahwa segala yang Tuhan ciptakan adalah sungguh 

amat baik. Oleh karena itu setiap yang Ia ciptakan pasti memiliki 

fungsi dan manfaatnya masing-masing, serta keunikan 

tersendiri. Setiap hal dengan rincinya Tuhan telah lengkapi 

dengan fungsi dan manfaat tersebut. Contohnya, ketika Tuhan 

menciptakan makhluk sekecil cacing. Ia diciptakan untuk 

mengurai segala benda seperti makanan dan sampah organik 

yang tidak terkonsumsi, bahkan mengurai jasad manusia. Jika 

tidak ada makhluk pengurai ini, seluruh sampah di dunia ini 

akan bertumpuk dan menciptakan berbagai jenis penyakit 

atau dampak buruk lainnya.

Demikian pula tanah, ia tentu tidak diciptakan semata untuk 

tempat kita berpijak dan menjalani aktivitas sehari-hari kita. 

Selain dari tanah segala makhluk itu diciptakan, Tuhan juga 

menciptakannya agar dapat menopang kehidupan seluruh 

makhluk tersebut, baik yang ada di atas dan yang ada di 

dalamnya. Tanah diciptakan agar segala yang hidup di atas 

dan dalamnya bisa tercukupi kebutuhannya. 

Bisa dibayangkan, apalah jadinya jika seluruh bumi ini diliputi 

air, tentu tidak akan ada kehidupannya. Ingat, kisah air bah 

pada zaman Nuh. Bayangkan jika tanah yang diciptakan 

Tuhan semuanya sudah rusak, tidak berproduksi, atau sudah 

dipenuhi dengan gedung-gedung, aktivitas penambangan dan 

lain sebagainya, tentu makhluk hidup akan sulit mendapatkan 

makanan pokoknya.

Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus sayangi!

Tanah adalah anugerah Tuhan bagi kehidupan kita. Dari 

tanah ada berbagai hasil yang dapat dinikmati untuk 
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keberlangsungan hidup kita. Seperti kata pemazmur dalam 

bacaan kita saat ini, “Tanah telah memberi hasilnya; Allah, 

Allah kita, memberkati kita” (ayat 7). Oleh karena adanya tanah 

dengan segala hasilnya itu, kita patut bersyukur kepada Tuhan, 

serta diiringi rasa takut akan Dia (ayat 6, 8). Berkat Tuhan 

untuk manusia, secara khususnya, berlangsung dan tampak 

melalui tanah. 

Pada kisah-kisah di dalam Alkitab, kita dapat melihat 

bahwa orang-orang Israel mengembara dan melanjutkan 

kehidupannya di berbagai tempat. Tanah yang ditapaki 

serta ia “kuasai” membuat umat Tuhan dapat merasakan 

perjumpaan dengan-Nya. Di atas tanah-tanah itu 

penyembahan/peribadahan dan perjumpaan dengan Tuhan 

terjadi. Di atas tanah-tanah itu pula manusia menciptakan 

budayanya, memenuhi kebutuhan pokok dan ekonominya, 

serta melanjutkan keturunan dari generasi ke generasi. Ada 

sejarah panjang kehidupan manusia di atas tanah yang Tuhan 

ciptakan ini.

Saudara-saudara terkasih di dalam Kristus!

Jika kita melihat kembali sejarah kehidupan umat Israel di 

dalam Alkitab, aturan-aturan yang mereka miliki membuat 

mereka harus menjaga dan mencintai tanah mereka. Pada 

Bilangan 36: 1-13, keduabelas suku Israel yang membuang 

undi untuk menduduki Kanaan diharuskan menaati perintah 

Tuhan yang berlaku kepada mereka. Umat Israel diminta untuk 

tidak membalik nama hak kepemilikan tanah yang sudah 

dibagikan tersebut alias tidak boleh memperjualbelikan atau 

memindah-tangankannya. Jika pun terjadi hal yang sangat 

mendesak, untuk kepentingan yang tidak dapat dihindari, 

seperti perkawinan, maka tanah yang dilepas/dijual tidaklah 
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boleh berlaku mutlak (Imamat 25: 23). Pada tahun Yobel tanah 

itu harus dikembalikan kepada pemiliknya semula (Imamat 25: 

28).

Dari aturan atau tradisi tersebut dapat kita pelajari, Tuhan 

menginginkan umat-Nya untuk mensyukuri, menjaga dan 

merawat tanah sebagai berkat yang telah Ia berikan. Tanah 

itu harus pula menjadi identitas yang patut dibanggakan 

dan dipertahankan, seperti istilah di negeri kita yakni “tanah 

tumpah darahku.” Tanah itu harus menjadi alat damai sejahtera 

dari Tuhan, untuk terciptanya hubungan damai, adil serta 

berkecukupan di atasnya. Setiap orang yang berada di tanah 

yang Tuhan sediakan itu, haruslah tunduk pada firman-Nya, 

serta meneruskan firman itu kepada setiap generasi.

Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi!

Karena kemahakuasaan Allah, tanah juga diciptakan dengan 

berbagai jenisnya. Tiap-tiap jenis tanah juga memiliki 

karakteristiknya masing-masing, sehingga harus diperlakukan 

khusus dalam pemanfaatannya. Misalnya saja, di tanah yang 

rapuh dan berpasir tentu kita tidak boleh membangun rumah 

di atasnya (ingat Matius 7: 26-27). Namun bukan berarti tanah 

tersebut tidak bermanfaat. Ia bisa ditanami tumbuh-tumbuhan 

tertentu yang dapat menghasilkan buah atau makanan lainnya. 

Pasirnya dapat pula dimanfaatkan untuk bahan bangunan, 

selama pasir-pasir tersebut tidak dieksploitasi habis-habisan, 

karena sudah pasti akan merusak keseimbangan alam di 

sekitarnya.

Kita harus memiliki hikmat dan kasih terhadap seluruh ciptaan 

Tuhan, termasuk terhadap tanah, agar tanah yang telah Tuhan 

sediakan ini dapat kita manfaatkan dengan benar. Ia juga 
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dapat terus bermanfaat untuk generasi masa depan, bukan 

untuk kepentingan sesaat.

Tanah apapun jenisnya, yang Tuhan sediakan, sejatinya 

bukanlah masalah atau beban bagi kita, sehingga kita harus 

mencari jalan mudah dalam mengelolanya atau bahkan 

merusaknya. Tuhan sediakan tanah tentu dengan tujuan-Nya, 

agar alam ini ada dalam keseimbangan dan seluruh makhluk 

ciptaan Tuhan tetap dapat menikmatinya. Dengan hikmat yang 

Tuhan berikan, pemanfaatan tanah yang benar akan memberi 

hasil yang menyenangkan, seperti berkat Tuhan atas tanah–

yang dikatakan sang pemazmur dalam bacaan Alkitab kita 

saat ini. Berkat itu akan tercurah bagi orang-orang benar, takut 

akan Tuhan, yang mengusahakan tanah-Nya dengan segala 

kebijaksanaan agar nama Tuhan terus dimuliakan.

Oleh karena itu, saudara-saudaraku, mengenali, menyayangi 

dan rasa memiliki tanah yang Tuhan sediakan ini adalah 

tanggung jawab kita selaku pengikut Kristus. Kita patut 

bangga dan mempertahankan pemberian Tuhan ini, bahkan 

di saat terdesak dan di tengah banyak godaan sekalipun 

untuk memperlakukannya dengan tidak bijaksana. Sehingga, 

kita tidak dengan mudahnya mengeksploitasi, merusak, serta 

memperjual-belikannya untuk kepentingan sesaat.

Ingatlah bahwa kepatuhan pada firman Tuhan, hidup dalam 

hikmat-Nya, akan membuat berkat Tuhan itu melimpah di 

tanah yang Tuhan jadikan ini, sehingga kita selalu hidup 

bersyukur dan setia kepada-Nya. 

Tuhan sertai dan berkati kita selalu. Amin!
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UDARA DAN MANUSIA: SERUAN 
PERTOBATAN DARI DOSA EKOLOGIS 

Yeremia 9: 10-16, 23-26

Oleh: Pdt. Troitje Patricia Aprilia Sapakoly, S.Si.-Teol.

Saudara yang diberkati Tuhan!

Berita di TV dan beberapa situs internet pada Oktober 2019 

menyajikan data kepada kita bahwa status udara di Jakarta 

sudah tidak sehat. Jakarta bahkan sempat menempati urutan 

kedua kualitas udara terburuk di dunia.  Jika mundur ke 

September 2019, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan 

di wilayah Sumatera dan Kalimantan masuk dalam kategori 

tidak sehat menurut Indeks Standar Pencemaran Udara 

(ISPU). Realitas ini menggambarkan sebagian besar kondisi 

buruk alam ini merupakan akibat dari cara dan gaya hidup 

manusia berlaku di alam dan memerlakukan alam.  Peringatan 

demi peringatan terkait pemanasan global dan perubahan 

iklim telah disampaikan untuk setidaknya membangun 

kesadaran menjaga lingkungan. Tetapi peringatan-peringatan 

tersebut seolah tak berarti jika manusia tidak berhadapan 

dengan situasi buruk secara langsung.

Kitab Yeremia yang menjadi nats bacaan saat ini merupakan 

catatan-catatan sejarah perjalanan kehidupan manusia, 

khususnya Israel bagian Selatan, yaitu Yehuda yang penuh 

dengan peringatan keras oleh sang nabi.  Yeremia adalah 

seorang nabi yang menanggapi panggilan Allah saat masih 

muda (mungkin kurang dari 20 tahun).  Nabi Yeremia hidup 
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pada waktu bangsa Israel mengalami pergolakan yang 

hebat.  Kerajaan Yehuda yang kecil terjebak di tengah-

tengah persaingan kerajaan-kerajaan besar yang berusaha 

menancapkan kekuasaan di kawasan itu. Sebagai seorang 

nabi, Yeremia memperingatkan para raja, imam, dan rakyat 

Yehuda akan malapetaka besar yang segera menimpa mereka. 

Pesan-pesan utama nabi Yeremia adalah:

• Pengertian tentang Allah yang berdaulat atas segala 

sesuatu yang menjadi sumber kehidupan.  Pesan ini 

disampaikan karena bangsa Israel sudah menyembah 

Allah-Allah lain.

• Menentang penyembahan berhala sebagai 

ketidaksetiaan terhadap Allah dan bentuk percabulan 

(Israel diibaratkan seperti isteri yang tidak setia terhadap 

suaminya).

• Mengkritik perlakuan buruk orang Yahudi kepada budak-

budak Ibrani.

• Melihat Nebukadnezar sebagai alat yang dipakai Allah 

untuk mendidik umat Israel. 

• Janji pemulihan bagi keturunan Daud. 

Nubuatan Yeremia tidak disenangi karena menyampaikan 

berita yang tidak menyenangkan. Yeremia bak sendirian 

menyuarakan kebenaran ketika berhadapan dengan situasi 

bangsa yang sedang dalam pergolakan politik.  Lalu, apa 

kaitannya dengan ekologi dan khususnya dengan krisis 

kualitas udara?  

Jika kita melihat secara seksama, Yeremia 9 merupakan 

ratapan atas Yehuda dan menjadi peringatan tentang adanya 

sebuah krisis ekologis yang terjadi terhadap bangsa yang 
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hatinya bengkok.  Yeremia meratapi Yehuda dan Yerusalem 

karena dia turut merasakan kemarahan sekaligus kesedihan 

Allah akibat umat Israel berpaling dari Allah dan melakukan 

hal-hal sesuai keinginan mereka sendiri.  Yeremia 9:10-16 

secara khusus menggambarkan sang nabi tengah menangisi 

gunung-gunung dan meratapi padang rumput di gurun yang 

menjadi tandus sebagai tanda bumi yang meradang.  Tidak 

ada lagi ternak, burung-burung di udara dan semua binatang 

lenyap.  Serigala menduduki timbunan puing Yerusalem 

sebagai gambaran bahwa manusia pun akan habis lenyap 

karena serigala mampu bertahan dengan memakan daging 

binatang dan atau manusia. Ratapan yang memilukan. Ketika 

bangsa Israel memberontak dan tidak mengindahkan perintah 

Tuhan, maka hukuman ini akan mereka tanggung.  

Ibu, Bapak dan Saudara yang diberkati Tuhan!

Kondisi yang diratapi oleh Yeremia juga terjadi saat ini.  Ada 

sebuah pergumulan ekologi manusia modern akibat bangsa 

yang bengkok hatinya. Gambaran bumi yang meradang 

juga merupakan gambaran pergumulan manusia di 2019.  

Misalnya saja, tentang dampak polusi udara yang tak 

terbantahkan.  Polutan udara bisa masuk ke tubuh manusia 

melalui sistem pernafasan, melalui makanan dan minuman 

serta melalui pori-pori kulit karena udara bercampur dengan 

debu (inhalasi, ingestasi, penetrasi).  Sumber polusi udara 

paling besar adalah gas buang kendaraan bermotor yang 

mencapai 60%-70%. Sementara gas buang cerobong asap 

industri menyumbang polusi udara sekitar 10%-15%, dan 

sisanya berasal dari pembakaran sampah, kebakaran hutan 

dan lain sebagainya. Namun demikian, kesadaran mental 

untuk menyadari penggunaan kendaraan bermotor sebagai 



32 PEMPROV DKI JAKARTA, ICLEI-LOCAL GOVERNMENTS FOR SUSTAINABILITY, & PGI

penyumbang terbesar polusi udara masih perlu ditingkatkan. 

Masih banyak orang yang berkata “sudah capek-capek kredit 

motor koq disuruh naik sepeda.”  Padahal ini krisis bersama! 

PBB menyatakan 9 dari 10 orang saat ini menghirup udara 

tercemar. Hal ini menyumbang angka kematian sebesar lebih 

dari 7 juta per tahun! 

Umat yang Tuhan kasihi!

Selanjutnya dikatakan oleh Yeremia 9:10-16, tidak ada lagi 

orang yang melintasi padang rumput yang tandus, tidak ada 

lagi gembala yang menggembalakan ternak mereka. Ini karena 

memang tidak ada orang yang mau melintasi, berwisata, 

mencari hidup di tempat yang tandus. Hal ini hendak 

menunjukkan kepada orang-orang yang hanya memikirkan 

keuntungan ekonomis belaka bahwa krisis ekologi akan 

berdampak pada kelumpuhan ekonomi.  Jika ekologi rusak, 

ekonomi pun akan lumpuh, sebagaimana ungkapan yang 

menyatakan “manusia akan sadar dengan manfaat menghirup 

udara segar jika dia sadar bahwa uang tidak bisa dimakan.”  

Ekologi yang rusak pun akan mengganggu ekosistem. 

Dikatakan bahwa tidak ada lagi ternak, burung-burung di 

udara dan semua binatang-binatang. Egoisme manusia 

seringkali mengesampingkan fakta kerusakan ekosistem. 

Manusia berpikir bahwa toh binatang yang punah dan bukan 

manusia. Padahal sebagai ciptaan Allah, seluruh makhluk 

dan alam saling berkaitan. Sebagai contoh, terumbu karang 

di laut yang juga penghasil oksigen yang apabila rusak akan 

mengganggu seluruh kelangsungan hidup semesta termasuk 

manusia.

Lynn White dalam bukunya The Historical Roots of Our 
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Ecological Crisis menyatakan tanggapan kritisnya terhadap 

kerusakan alam.  Menurutnya, kerusakan alam terjadi akibat 

penghayatan ajaran iman Kristiani yang keliru tentang manusia 

yang diberi kuasa untuk menaklukkan bumi demi memenuhi 

kebutuhan hidupnya.  Padahal, jika mau meneropong makna 

Kejadian 1-2:7 tentang penciptaan, manusia adalah penjaga 

dan pemelihara alam bukan pemiliknya. Allahlah yang 

memiliki alam semesta sehingga penjaga dan pemelihara 

tidak mengisyaratkan manusia sebagai penguasa melainkan 

memanfaatkan alam demi kehidupan manusia secara 

berkelanjutan.  Manusia juga bagian dari ciptaan lainnya 

yang adalah anugerah Allah.  Sejak awal penciptaan, Allah 

bekerja sedemikian rupa sehingga semua ciptaan dan segala 

potensi yang ada di dalam alam semesta seharusnya saling 

bersinergi.   

Saudara yang diberkati Tuhan!

Nats bacaan kita saat ini, Yeremia 9:23-26 mau menyatakan 

bahwa akibat perbuatan Yehuda, semua bangsa akan 

merasakan hukuman dari Tuhan Allah. Hal ini menunjukkan 

apa yang kita lakukan saat ini berdampak bagi orang-orang 

di sekitar kita. Jangan egois! Mari jaga hutan dan alam kita.  

Mulailah dengan menanam pohon, mengurangi penggunaan 

kendaraan bermotor, mengurangi kerusakan terumbu karang 

dan lain sebagainya. Jangan bengkok hati. 

Polusi udara membunuh 800 orang setiap jam atau 13 orang 

setiap menit! Jumlah ini lebih banyak dibandingkan kematian 

manusia akibat malaria, TBC dan AIDS. Sadar dan ubah 

kebiasaan mulai dari diri sendiri. Pakailah kendaraan dengan 

bijak, jika memungkinkan, gunakan angkutan umum, berjalan 

kaki, atau naik sepeda. Lakukanlah untuk kehidupan yang lebih 
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baik.  Jangan memikirkan diri sendiri, keluarga sendiri, gereja 

sendiri, dan bangsa sendiri.  Karena jika tidak ada perubahan 

yang signifikan dan sikap acuh tak acuh terus dipelihara, maka 

bumi akan semakin tidak layak dihuni oleh manusia. Padahal 

seharusnya, manusia menjaga bumi selayaknya rumah yang 

perlu dirawat untuk kepentingan semua makhluk.  Kita perlu 

belajar dari masyarakat Dayak Iban di Dusun Sungai Utik 

Kalimantan Barat yang mendapat penghargaan Equator 

Award 2019 pada 24 September 2019 karena mampu menjaga 

kelestarian hutan adat sebesar 9.453,5 hektar.  6.000 hektar 

merupakan hutan lindung dan sisanya mereka pakai untuk 

kebutuhan sandang, pangan, dan papan.  Langkah konkret dan 

kecintaan mereka pada alam berhasil menyerap lebih dari 1,3 

juta ton karbon, dan itu sangat membantu mengurangi polusi 

udara.  Mereka hidup dengan falsafah: “Tanah sebagai Ibu, 

Hutan sebagai Bapak, dan Air sebagai darah dalam kehidupan 

sehari-hari.”  Dengan falsafah hidup demikian mereka mampu 

mengatasi sikap eksploitasi manusia terhadap alam.

Umat yang Tuhan sayangi!

Bagi kekristenan, Allah Sang Pencipta adalah satu-satunya 

yang patut disembah. Manusia merupakan bagian dari 

ciptaan Allah dengan martabat segambar dan serupa 

dengan Allah (Kejadian 1:26). Oleh karena itu, konsekuensi 

manusia adalah menjadi rekan Allah dalam memelihara 

dan menjaga keutuhan ciptaan. Sebagai representasi Allah 

di hadapan ciptaan. Manusia bukan penguasa, dan tidak 

seharusnya memperlakukan ciptaan secara eksploitatif serta 

destruktif karena hal tersebut mengingkari mandat awal dan 

merendahkan martabat luhur manusia itu sendiri. 

Secara teologis, kekristenan mempertegas landasan teologis 
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dari kepedulian terhadap ciptaan.  Kepedulian pada lingkungan 

bagi orang Kristen merupakan tuntutan iman. Iman Kristiani 

yang sejati dapat terungkap dan terwujud dalam kepedulian 

nyata pada lingkungan hidup. Mari, dengan berani kita jaga 

alam yang Tuhan anugerahkan dan bangun jati diri kita 

dengan memberi kontribusi positif bagi alam khususnya tidak 

mencemarkan udara dengan perilaku kita. Jadilah manusia 

yang beradab dan memuliakan Tuhan lewat cinta kasih yang 

tak hanya bagi sesama manusia melainkan juga bagi semesta.  

Tuhan Yesus memampukan dan senantiasa menyertai!
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PEDULI SAMPAH, PEDULI 
KEHIDUPAN

Nehemia 3: 13-14

Oleh: Pdt. Jimmy M. Immanuel Sormin, M.A.

Jemaat yang dikasihi Kristus!

Kita telah menyaksikan berbagai bencana terjadi di dunia 

ini, baik lewat televisi maupun sosial media. Bencana 

tersebut dapat berupa bencana alam, maupun bencana yang 

disebabkan oleh ulah manusia. Kita tidak dapat mencegah 

terjadinya letusan atau erupsi gunung, demikian pula badai, 

tsunami, gempa bumi, dan bencana alam lainnya. Sebaliknya, 

kita dapat mencegah terjadinya bencana akibat perilaku 

manusia yang salah. Salah satu perilaku yang salah dan 

tidak disadari banyak orang adalah mengkonsumsi plastik 

berlebihan dan membuang sampah secara sembarangan.

Tahukah Saudara, ketika kita peduli dengan sampah ini, pada 

saat yang sama kita peduli terhadap kehidupan di muka bumi 

ini. Mengapa?

Pertama, pada dasarnya manusia mengonsumsi berbagai 

bentuk materi, baik untuk dimakan, diminum, dipakai/

dikenakan dalam kurun waktu tertentu, dan dimanfaatkan 

untuk tujuan-tujuan lain. Dari pola konsumsi itu secara umum 

menyisakan sesuatu yang dianggap tidak dapat dikonsumi 

alias sampah. Di Indonesia sendiri setiap orang menghasilkan 

sampah 0,5-0,7 kg/hari, atau total sekitar 64 juta ton sampah 

setiap tahun di Tanah Air kita. Bayangkan jika miliyaran 
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manusia di dunia ini berkontribusi terhadap pertambahan 

sampah setiap harinya. Tidakkah bumi ini sudah menanggung 

begitu banyak sampah kita?

Kedua, ketika sampah itu tidak dikelola dengan baik, atau 

dibuang dengan sembarangan, baik di darat maupun perairan, 

ia mencemari lingkungan dan merusak kehidupan. Tidak 

hanya merusak kehidupan manusia, tetapi juga makhluk hidup 

lainnya. Kita mungkin pernah menyaksikan banyak ikan di 

lautan, danau, dan di sungai yang mati akibat sampah; atau 

ternak-ternak yang sakit dan mati akibat makan sampah di 

sekitarnya. Penumpukan sampah juga menyebabkan banjir 

dan gangguan kesehatan. Belum lagi jika sampah tersebut 

seperti limbah beracun, tanah, air, tumbuh-tumbuhan, hewan, 

hingga manusia dapat terancam keselamatannya.

Ketiga, kecerobohan demikian ketika terakumulasi atau terus 

bertambah dan semakin merusak keaneragaman hayati, 

turut berkontribusi terhadap krisis global yang kita alami 

saat ini. Misalnya saja ketika fitoplankton di lautan semakin 

terganggu keberadaannya, semakin berkurang pula oksigen di 

bumi ini. Karena faktanya, 70% oksigen di bumi berasal dari 

makhluk tersebut yang tinggal di lautan dan jumlahnya sangat 

dipengaruhi musim, cahaya serta nutrisi.

Saudaraku yang Tuhan kasihi!

Dalam kitab Nehemia 3: 13-14 kita melihat bahwa di tengah-

tengah perbaikan atau pembangunan kembali tembok 

Yerusalem oleh Nehemia dan orang-orang Yahudi, Gerbang 

Sampah tidak terlewatkan bahkan menjadi salah satu gerbang 

prioritas. Ini menunjukkan bahwa pada saat itu pengelolaan 

sampah agar tidak mengganggu kehidupan orang-orang di 
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Yerusalem, sudah diatur sedemikian rupa. Melalui gerbang 

tersebut orang-orang membawa keluar sampah dari kota 

Yerusalem ke suatu tempat khusus. Sampah yang tidak 

terkelola dengan baik selain dapat mengganggu kesehatan 

atau kehidupan orang-orang di Yerusalem, juga mengganggu 

peribadahan kepada Allah. Bisa dianggap bahwa kebersihan 

dan keteraturan pada waktu itu sudah menjadi prioritas dalam 

kehidupan beriman umat pilihan Allah. Tentu ini juga sangat 

penting bagi kita saat ini.

Ibu, Bapak dan Saudara yang Tuhan sayangi!

Salah satu pertanyaan yang sering muncul terhadap persoalan 

sampah ini, mengapa banyak orang, termasuk warga gereja, 

tidak peduli terhadapnya?

Setidaknya ada beberapa hal yang melatarbelakanginya. 

Pertama, kurangnya kesadaran dan kedisiplinan warga gereja. 

Banyak warga gereja yang masih belum menyadari bahwa 

membuang sampah dan mengelolanya secara bertanggung 

jawab adalah salah satu wujud praktis keimanan kita sebagai 

pengikut Kristus. 

Kedua, belum tersedianya fasilitas pendukung (tempat 

sampah) yang memadai di dalam maupun di luar ruangan, 

baik itu di lingkungan tempat tinggal maupun tempat 

ibadah. Ketiga, kurangnya sosialisasi atau pembinaan secara 

berkelanjutan tentang pentingnya berperilaku hidup bersih 

dan sehat bagi warga gereja, serta mengenai kontribusi 

sampah terhadap krisis ekologi.

Keempat, banyak yang belum merasakan secara langsung 

dan dalam jangka waktu panjang efek negatif dari persoalan 

sampah ini. Biasanya ketika telah benar-benar dirasa 
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mengancam keselamatannya, barulah seseorang mengubah 

perilakunya alias bertobat.

Umat yang Tuhan cintai!

Jika persoalan sampah ini adalah tanggung jawab kita, lantas 

bagaimana seharusnya kita mengelola sampah dengan baik? 

Ada beberapa alternatif pengelolaan sampah yang dapat kita 

lakukan.

Pertama, pilahlah sampah di rumah atau gereja atau tempat 

bekerja saudara. Pisahkan sampah yang mudah terurai 

(sampah organik) dari sampah yang sulit terurai (sampah 

anorganik). Contoh sampah organik adalah sampah dapur, 

seperti sisa makanan, sisa sayuran atau lauk-pauk, dan 

sebagainya. Sedangkan yang termasuk sampah anorganik 

misalnya sampah plastik, kemasan bekas makanan/minuman, 

kertas bekas, dan lain-lain. Sampah organik dapat dijadikan 

sebagai pupuk kompos. Sedangkan untuk sampah anorganik 

bisa didaur ulang menjadi barang yang bernilai ekonomis, 

seperti vas bunga, tas, dompet, tempat tisu, tempat koran, dan 

lain sebagainya.

Kedua, dapat terapkan teknik landfill, yaitu membuang dan 

menumpuk sampah di tanah yang rendah pada areal terbuka. 

Hal ini bisa dilakukan bagi yang punya pekarangan atau kebun. 

Ketiga, dapat terapkan teknik sanitary landfill. Mirip dengan 

teknik landfill, hanya saja sampah yang ada ditutup atau diuruk 

dengan tanah. 

Keempat, dapat menerapkan pula teknik incineration, 

yaitu dengan cara membakar sampah, baik dengan cara 

sederhana maupun cara modern. Perkembangan teknologi 
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memungkinkan hasil energi pembakaran diubah menjadi 

energi listrik.

Saudara yang Allah kasihi!

Tahukah Saudara, bahwa beberapa cara di atas juga sejalan 

dengan prinsip ‘4 R’ dalam upaya merawat alam kita, yaitu: 

1. Reduce: mengurangi pemakaian, termasuk di antaranya 
penggunaan bahan plastik. Menghemat konsumsi 
kita terhadap suatu barang adalah upaya baik untuk 
menghindari bertambahnya sampah dan eksploitasi atas 
alam ini.

2. Reuse: menggunakan berulang-ulang bahan dari 
lingkungan. Misalnya dalam penggunaan plastik atau 
kertas bisa digunakan berulang-ulang, bukan sekali pakai. 

3. Replace: mengganti bahan yang merusak lingkungan 
dengan bahan yang ramah lingkungan. Bahan-bahan 
organik dan tidak mengandung zat kimia yang dapat 
merusak kesehatan dan lingkungan sudah harus menjadi 
prioritas.

4. Recycle: mendaur ulang bahan atau barang-barang 
bekas pakai agar dapat dimanfaatkan kembali dalam 
bentuk yang lain.

Umat yang Kristus kasihi!

Jika kita memberi perhatian serta disiplin dalam mengelola 

sampah di sekitar kita, dan menerapkan keempat prinsip di 

atas, sebenarnya kita juga sedang melakukan sebuah bentuk 

ibadah yang sejati. Mengasihi Allah haruslah tampak dari cara 

kita menjaga dan memelihara seluruh ciptaan-Nya, termasuk 

diri sendiri dan sesama manusia. 

Ketika kita terhindar dari dampak buruk persoalan sampah, 

baik dalam skala lokal maupun global, kita akan menikmati arti 
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hidup sejahtera di tengah alam yang Tuhan ciptakan. Kita juga 

akan mewarisi tradisi yang baik, dalam hal mengelola sampah, 

bagi generasi penerus, serta untuk keberlangsungan hidup di 

muka bumi.

Kiranya berkat Tuhan terus melimpahi orang-orang yang hidup 

dalam kepedulian atas sesama dan alam ciptaan-Nya. Amin!
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APA DAN SIAPA PGI?

Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia 
(PGI) didirikan pada 25 Mei 1950. 
Sebelumnya, pada 6-13 November 
1949 diadakan “Konferensi Persiapan 
Dewan Gereja-gereja di Indonesia”. 
Seperti diketahui sebelum Perang 
Dunia II telah diupayakan mendirikan 
suatu Dewan yang membawahi 
pekerjaan dan Zending; namun karena 
pecahnya PD II maksud tersebut 
diundur. Setelah PD II berdirilah tiga 
buah Dewan Daerah, yaitu “Dewan 
Permoesyawaratan Geredja-geredja di 
Indonesia, yang berpusat di Yogyakarta 
(Mei 1946); “Majelis Usaha Bersama 
Geredja-geredja di Indonesia bagian 
Timur”, berpusat di Makassar (Maret 
1947) dan “Majelis Geredja-geredja 
bagi Sumatera” (awal 1949), di Medan. 
Ketiga dewan daerah ini didirikan 
dengan maksud membentuk satu 
Dewan Gereja-gereja di Indonesia, 
yang melingkupi ketiga dewan 
tersebut.

Pada 21-28 Mei 1950 diadakan 
Konferensi Pembentukan Dewan 
Gereja-gereja di Indonesia, bertempat 
di Sekolah Tinggi Theologia (sekarang 
STT Jakarta). Hadir dalam konferensi 
tersebut adalah:

(1) HKBP; (2) GBKP; (3)Gereja 
Methodis Sumatera; (4) BNKP; (5) 
HKI; (6) Gereja Dajak Evangelis; 
(7) GPIB; (8) GPI; (9) Gereja-gereja 
Gereformeerd; (10) Gereja Pasundan; 
(11) Patunggilan Pasamuan Kristen 
sekitar Muria; (12) Gereja Kristen Jawa 
Tengah; (13) Tionghoa Kie Tok Kauw 
Hwee /Khoe hwee Jawa Barat; (14) 
Ciung Hua Chi Tu Chiao Hui;(15) Jakarta 
Chi Hui; (16) Gereja Kristen Tionghoa 
Jawa Tengah; (17) Tionghoa Kie Tok 

Kauw Hwee/Khoe hwee Jawa Timur; 
(18) Gereja Kristen Protestan Bali; (19) 
Gereja Kristen Sumba; (20) Gereja 
Kristen Maluku. Salah satu agenda 
dalam konferensi tersebut adalah 
pembahasan tentang Anggaran Dasar 
DGI. Pada 25 Mei, anggaran dasar 
DGI disetujui oleh peserta konferensi 
dan pada tanggal tersebut ditetapkan 
sebagai tanggal berdirinya Dewan 
Gereja-gereja di Indonesia (DGI) dalam 
sebuah “Manifes Pembentoekan DGI”:

“Kami anggota-anggota 
Konferensi Pembentoekan Dewan 
Geredja-geredja di Indonesia, 
mengoemoemkan dengan ini, bahwa 
sekarang Dewan Geredja-geredja di 
Indonesia telah diperdirikan, sebagai 
tempat permoesjawaratan dan oesaha 
bersama dari seperti termaktoeb dalam 
Anggaran Dasar Dewan Geredja-
geredja di Indonesia, Geredja-geredja 
di Indonesia, jang soedah ditetapkan 
oleh Sidang pada 25 Mei 1950.

Kami pertjaja, bahwa Dewan Geredja-
Geredja di Indonesia sebagai soeatoe 
tanda keesaan Kristen jang benar 
menoedjoe menoeroet amanat Jesoes 
Kristoes, Toehan dan Kepala Geredja, 
kepada oematNja, oentoek kemoeliaan 
nama Toehan dalam doenia ini.” 

adalah karoenia Allah bagi kami di 
Indonesia pada pembentoekan satoe 
Geredja di Indonesia Dalam perjalanan 
sejarahnya, pada Sidang Raya X di 
Ambon tahun 1984, nama “Dewan 
Gereja-gereja di Indonesia” diubah 
menjadi “Persekutuan Gereja-gereja di 
Indonesia” dan setiap gereja anggota 
diimbau untuk mencantumkan 
“Anggota PGI” di bawah nama 
gerejanya masing-masing.

PROFIL PERSEKUTUAN GEREJA-GEREJA INDONESIA (PGI)
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Persekutuan adalah bahasa/
istilah Alkitab yang menyentuh segi 
eksistensial, internal dan spiritual dari 
kebersamaan umat Kristiani. Kata 
persekutuan ini lebih mengedepankan 
keterikatan lahir dan batin antar gereja 
anggota.

Kemajuan dalam perubahan nama ini 
terkesan sangat kecil namun memiliki 
makna yang besar karena gereja-gereja 
diajak untuk memikirkan perwujudan 
Gereja Kristen Yang Esa. Keputusan 
yang ada juga lebih mengikat. Dalam 
Sidang tersebut juga telah disepakati 
dokumen-dokumen gerejawi yang 
belakangan disebut dengan Lima 
Dokumen Keesaan Gereja (LDKG). 
LDKG ini terdiri atas Pokok-pokok 
Tugas Panggilan Bersama (PTPB), 
Pemahaman Bersama Iman Kristen 
(PBIK), Piagam Saling Mengakui 
dan Saling Menerima (PSMSM), Tata 
Dasar Persekutuan Gereja-gereja 
di Indonesia (TD-PGI) dan Menuju 
Kemandirian Teologi, Daya dan 
Dana (MKTDD). Dokumen-dokumen 
itu yang diharapkan berfungsi 
sebagai pedoman bagi gereja dalam 
mengupayakan kerjasama ekumenis 
dan dalam menyatakan keesaannya 
baik di dalam negeri maupun di aras 
dunia. Hingga kini , tercatat ada 89 
Sinode yang menjadi gereja anggota 
PGI.

Persekutuan Gereja-gereja di 
Indonesia memiliki tujuan yaitu untuk 
mewujudkan Gereja Kristen Yang Esa 
di Indonesia. Untuk mencapai tujuan 
tersebut, Persekutuan Gereja-gereja 
di Indonesia melakukan pelayanan 
dan kesaksian secara serentak 
dengan mengusahakan keesaan di 
lingkungan umat Kristen di Indonesia. 
Untuk tujuan tersebut, PGI mengacu 
pada strategi dan program lima tahun 
PGI berdasarkan visi dan misi yang 
merupakan penjabaran dari dokumen-
dokumen keesaan Gereja yang 
ditetapkan dalam setiap Sidang Raya 
untuk dilaksanakan bersama-sama 
dengan melihat seluruh Indonesia dan 
dunia sebagai wilayah pelayanan dan 
kesaksian bersama.

Visi PGI: 

Terwujudnya Gereja-gereja yang 
Semakin Dewasa

Misi PGI: 

Mengembangkan Persekutuan 
yang Memperjuangkan Keadilan, 
Perdamaian, Kesejahteraan dan 
Keutuhan Ciptaan

APA YANG DILAKUKAN PGI?

Pelayanan legislasi (hukum,politik 
dan demokrasi)

• Lewat rangkaian studi dan diskusi, 
PGI turut memberi sumbangan 
berupa pokok-pokok pikiran 
menyangkut proses dan substansi 
perumusan undang-undang di 
Indonesia, khususnya atas berbagai 
RUU yang berpotensi diskriminatif 
dan tidak-adil.

• Memfasilitasi gereja-gereja 
di Indonesia dengan sarana 
komunikasi, informasi, pendidikan 
dan dokumentasi yang memadai 
bagi pengembangan pelayanan 
dalam Advokasi dan Penegakan 
HAM.

• Melalui bidang ini, PGI, baik sendiri 
maupun dalam kaitan bersama 
jaringan, akan mengadvokasi 
kasus-kasus pelanggaran HAM ke 
aras nasional.

• Penutupan Gereja, Kebebasan 
Beragama dan Berkeyakinan, 
Syariahisasi/arabisasi, Hukuman 
Mati dll

• Pada sisi lain, bidang ini juga akan 
mendorong para pelayan gereja di 
berbagai aras pelayanan untuk lebih 
memberi perhatian akan pelayanan 
advokasional dan penegakan HAM.

• Menyuarakan suara kenabian 
kepada masyarakat dan pemerintah 
melalui surat maupun pesan-pesan 
pastoral Pendampingan
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Pendampingan Pastoral

• Pendampingan hukum dan litigasi 
terhadap korban-korban ketidak-
adilan di masyarakat

• Pengorganisasian

Penguatan dan Pemotivasian 
Pelayan Gereja

• Memfasilitasi dan menguatkan 
gereja-gereja di Indonesia agar 
memiliki kapasitas pelayanan 
yang memadai dalam menjawab 
masalah-masalah sosial yang terjadi 
di tengah-tengah masyarakat.

• Adapun pokok-pokok program 
pada bagian ini ditempuh dengan 
menyelenggarakan Visitasi,

Fasilitasi dan Capacity Building, 
Konsultasi (regional dan nasional), 
Pelatihan, Orientasi dll

Pengembangan Jaringan

• Proyek Bersama: Nasionalime, 
Nation State, HAM, keadilan

• Berbagai bentuk aliansi dalam 
gerakan perjuangan HAM dan 
kebebasan beragama

• Pengembangan Jaringan Interfaith.

• Penguatan Masyarakat Sipil

Penguatan Kapasitas

• Pendidikan Kader Oikoumene: 
Training Manajemen Strategis 
bagi para pimpinan Gereja, 
Basic Ecumenical Course, Asean 
Ecumenical Course, LCB

• Pelayanan Media Komunikasi : 
radio, website, majalah, sapaan 
rohani melalui TVRI

• Pendidikan Politik bagi perempuan, 
pemberdayaan politik warga 
gereja, penanggulangan HIV dan 
AIDS, PHBS, orientasi teknis PAUD 
Pelestarian Lingkungan

• Ibadah dan Liturgi hari bumi

• Policy Agraria, Program Gereja 
Sahabat Alam: pembuatan lubang 
biopori, penanaman pohon, video 
lingkungan

• Pengurangan resiko bencana

Studi & Refleksi

• Seminar Agama-agama, Diskusi 
Publik Pemilu 2014, Focus Group 
Discussion, Konsultasi Nasional

• Malam renungan AIDS Nusantara, 
pengembangan budaya damai, 
Forum Refleksi dan Inspirasi untuk 
Solidaritas Aksi (FRISA)

• Penelitian-penelitian

Penerbitan

Majalah berkala, buku, brosur dll 
yang berisikan pesan-pesan pastoral, 
hasil studi dan refleksi, sosialisasi 
gagasan-gagasan yang lahir dari 
seminar, lokakarya dan diseminasi 
informasi yang bermanfaat bagi upaya 
mempersatukan gereja.

KEHADIRAN PGI KINI?

Di tengah berbagai tantangan seperti 
makin menguatnya radikalisme, 
kemiskinan, ketidak-adilan, dan 
kerusakan lingkungan serta di tengah 
kecenderungan pola hidup masyarakat 
yang makin sektarian, fanatis dan 
fundamentalis, kini gereja-gereja di 
Indonesia hadir dari pergumulan atas 
tema “Tuhan Mengangkat Kita dari 
Samudera Raya”. Melalui tema Sidang 
Raya PGI ke-16 dicatat bahwa akar 
dari segala pergumulan dan persoalan 
yang sedang dihadapi adalah karena 
adanya: keserakahan! Keserakahan 
ini telah melukai tatanan alam 
semesta; bukan saja manusia telah 
memperlakukan alam melebih batas-
batas ketika Tuhan menciptakannya, 
tetapi cenderung memangsa 
sesamanya. “Growth without limit” 
diatas namakan pertumbuhan segala 



46 PEMPROV DKI JAKARTA, ICLEI & WALUBI

“kebijakan” yang tak lagi bijak seolah 
sah untuk ditempuh. Kurang dari 20% 
penduduk dunia menguasai lebih 
dari 80% sumber-sumber daya yang 
ada di dunia ini. Mahatma Gandhi 
telah mengingatkan kita akan bahaya 
keserakahan ini: The world has enough 
for everyone’s neeed, but not enough 
for everyone’s greed Salah satu mandat 
Sidang Raya dan sejalan dengan kata 
“Mengangkat” sebagaimana ada 
dalam tema “Tuhan Mengangkat 
Kita dari Samudera Raya” bermakna 
bahwa gereja-gereja memiliki tugas 
untuk mengembangkan spiritualitas 
keugaharian: cukup untuk semua! 
Sebagai kontras terhadap globalisasi 
keserakahan ini. Spiritualitas 
keugaharian ini digali dari ajaran 
pokok iman Kristen, dimana Allah 
yang Maha Agung mengosongkan diri-
Nya menjadi sama dengan manusia, 
demi menyapa dan menyelamatkan 
manusia. Spiritualitas keugaharian 
ini juga sejalan dengan doa yang 
senantiasa dilafaskan oleh setiap 
orang Kristen di berbagai belahan 
dunia: Berikanlah makanan kami 
YANG SECUKUPNYA. Spiritualitas 
keugaharian ini mengajak kita untuk 
berani mengatakan enough is enough!

Selain menekankan pergumulan 
gereja-gereja di masa kini, Sidang 
Raya juga menetapkan Majelis 
Pekerja Harian, Badan Pengawas 
Perbendaharaan dan Majelis 
Pertimbangan PGI selama 5 tahun. 
PGI menyusun Struktur Pelaksanaan 
Program yang terdiri dari 3 Bidang dan 
2 Biro:

1. Bidang Keesaan dan Pembaruan 
Gereja: bidang pekerjaan 
yang mengimplementasikan 
amanat Pokok-pokok Tugas 
Panggilan Bersama (PTPB) 
PGI di bidang Keesaan, yakni 
membarui, membangun 
dan mempersatukan gereja 
dengan sorotan khusus kepada 
kenyataan persekutuan di dalam 
pluralitas. Bidang ini menggarap 
masalah-masalah keesaan 
gereja (internal dan eksternal), 
pembaruan pemikiran teologi, 

pendidikan, pembinaan dan 
peningkatan kualitas Sumber 
Daya Manusia, serta Pendidikan 
Kader Oikoumene.

2. Bidang Keesaan dan Keutuhan 
Ciptaan: bidang pekerjaan 
yang mengimplementasikan 
amanat Pokok-pokok Tugas 
Panggilan Bersama (PTPB) 
PGI di bidang kesaksian, yaitu 
memberitakan Injil kepada 
segala makhluk sebagai 
pelaksanaan misi Allah dalam 
kehidupan bersama ciptaan 
lainnya. Bidang ini menggarap 
masalah-masalah Pekabaran 
Injil dalam konteks masyarakat 
majemuk serta meningkatkan 
hubungan kerjasama lintas 
agama, kesehatan, pendidikan, 
lingkungan hidup dan keutuhan 
ciptaan.

3. Bidang Keadilan dan Perdamaian: 
bidang pekerjaan yang akan 
mengimplementasikan amanat 
Pokok-pokok Tugas Panggilan 
Bersama (PTPB) PGI di bidang 
pelayanan, yaitu berperan-serta 
melayani dalam masyarakat 
yang sedang berada dalam 
proses mewujudkan masyarakat 
berkeadaban dengan memberi 
tekanan pada keadilan, 
pelayanan dan penegakan HAM, 
harkat dan martabat manusia. 
Bidang ini akan menggarap 
masalah-masalah politik, 
demokratisasi, advocacy, legislasi 
nasional, penegakan HAM, 
keadilan dan perdamaian.

4. Biro Perempuan dan Anak: Biro 
yang akan mengimplementasikan 
amanat Pokok-pokok Tugas 
Panggilan Bersama (PTPB) PGI. 
Merancang dan mempersiapkan 
program-program afirmatif 
sesuai dengan kebutuhan 
prioritas. Melaksanakan program 
secara efektif dan efisien. 
Melakukan koordinasi dengan 
mitra (gereja, pemerintah. LSM, 
dan donor) untuk pelaksanaan 
program.
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5. Biro Pemuda dan Remaja: Biro 
yang akan mengimplementasikan 
amanat Pokok-pokok Tugas 
Panggilan Bersama (PTPB) PGI. 
Merancang dan mempersiapkan 
program-program afirmatif sesuai 
dengan kebutuhan prioritas. 
Melaksanakan program secara 
efektif dan efisien. Melakukan 
koordinasi dengan mitra (gereja, 
pemerintah. LSM, dan donor) 
untuk pelaksanaan program.

Bidang dan Biro yang dibentuk 
diharapkan dapat mendukung 
mandat Sidang Raya dan menjawab 
pergumulan gereja-gereja. Dan dengan 
semangat itulah, PGI bersama dengan 
seluruh gereja anggota bertekad untuk 
bersungguh-sungguh memfokuskan 
diri pada dampak penyataan “Tuhan 
Mengangkat Kita dari Samudera 
Raya” dengan kepercayaan bahwa 
Allah dapat mengangkat kita kembali 
dari keterpurukan dan memberikan 
kembali rasa optimisme kepada gereja 
dan masyarakat Indonesia sehingga 
kehidupan kita dapat terus dilanjutkan.

JADILAH SAHABAT PGI!

Dengan penuh semangat, PGI 
berkomitmen akan terus melakukan 
berbagai upaya dan menjalankan 
program-program yang sesuai dengan 
strategi 6 arahan: 1) Mengupayakan 
formasi oikoumenis yang berwawasan 
kebangsaan 2) Mendorong percakapan 
oikoumenis antar gereka pada lingkup 
lokal dan nasional 3) Membangun 
kesadaran dan jejaring politik 
kewarganegaraan 4) Mengupayakan 
keadilan sosial dan kemandirian gereja 
dan masyarakat 5)Membentuk komisi 
Hukum dan HAM gereja 6) Mendata, 
mengkaji dan mengembangkan 
potensi yang dimiliki gereja-gereja.

Dukungan dan peran serta setiap 
warga gereja dalam bentuk doa 
dan dana akan memberi makna 
kebersamaan yang erat untuk menjadi 
berkat bagi banyak orang.
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YAYASAN ICLEI - LOCAL 
GOVERNMENTS FOR 
SUSTAINABILITY INDONESIA

ICLEI - Local Governments for 
Sustainability merupakan jaringan 
global dengan anggota lebih dari 
1.750 kota & sub-nasional lainnya, 
dengan komitmen membangun 
masa depan yang berkelanjutan 
dan merupakan perwakilan resmi 
untuk Local  Government & Municipal 
Authorities (LGMA) di COP/ UNFCCC. 
Aktif di lebih dari 100 negara, yang 
berfungsi untuk mendorong terjadinya 
kebijakan keberlanjutan dan aksi lokal 
dalam lingkup agenda pembangunan 
rendah emisi, berbasis alam, setara, 
berketahanan, dan sirkuler ekonomi. 
Anggota dan tim ahli bekerja secara 
bersama-sama melalui pertukaran 
data dan informasi, kemitraan dan 
pengembangan kapasitas untuk 
menciptakan perubahan sistemik bagi 
kota secara berkelanjutan.

ICLEI - Local Governments for 
Sustainability Indonesia (ICLEI 
Indonesia) telah beroperasi dan 
menjalankan program di Indonesia 
sejak tahun 2010. ICLEI Indonesia 
adalah bagian dari jaringan global ICLEI 
Asia Tenggara yang berlokasi di Manila, 
Filipina. Pada tanggal 27 November 
2017 dibentuklah Yayasan ICLEI - 
Local Governments for Sustainability 
Indonesia berdasarkan Akta Notaris 
No. 38 yang berkedudukan di kota 
administrasi Jakarta Selatan. 

PROGRAM AMBITIOUS CITY 
PROMISES (ACP)

Program Ambitious City Promises 
(ACP) bertujuan untuk mendukung 
terciptanya “Ikhtiar/Janji Kota” dalam 
berkontribusi pada pencapaian target 
mitigasi Gas Rumah Kaca (GRK) 
nasional melalui rencana dan kegiatan 
mitigasi yang ambisius di kota-kota 
besar di Asia Tenggara yaitu Indonesia, 
Filipina dan Vietnam. Untuk mencapai 
hal tersebut diselenggarakan 
serangkaian kegiatan guna 
membangun komitmen pengurangan 
GRK yang kuat, menyusun rencana 
aksi iklim lokal yang diarahkan kepada 
target konkret, meningkatkan pelibatan 
multi-pemangku kepentingan, dan 
terwujudnya strategi pencapaian 
penurunan emisi GRK yang padu dan 
terintegrasi.

Dalam melaksanakan kegiatan 
ini, ICLEI-Local Governments for 
Sustainability didukung oleh The 
German Federal Ministry for the 
Environment, Nature Conservation 
and Nuclear Safety (BMU). Sedangkan 
dalam implementasinya bekerja 
sama dengan Seoul Metropolitan 
Government (SMG) yang telah sukses 
menerapkan konsep Promise of Seoul 
secara komprehensif dan melibatkan 
warganya. Di Indonesia, proyek ini 
diimplementasikan di DKI Jakarta 
sebagai kota model, serta Kota 
Tangerang, dan Kota Bekasi sebagai 
kota satelit.
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Program ini telah berhasil menyusun 
dokumen Ikhtiar Jakarta (Promise 
of Jakarta) yaitu berupa komitmen 
bersama yang disusun berbasis 
pelibatan masyarakat secara 
partisipatif dan inklusif. Proyek ini 
juga menyediakan platform daring 
keterlibatan warga secara individu 
( janji personal) dalam membuat 
komitmen untuk melakukan aksi 
konkret menurunkan emisi GRK di DKI 
Jakarta.

Program ini secara khusus juga 
memberikan ruang bagi kelompok 
agama untuk terlibat dalam gerakan 
mengatasi krisis iklim global, yaitu 
dengan penulisan buku panduan Peran 
Agama untuk Pengendalian Perubahan 
Iklim dalam perspektif 6 (enam) agama 
yaitu: Islam, Katolik, Protestan, Hindu, 
Buddha, dan Khonghucu. Buku-
buku tersebut terdiri dari, pertama, 
Buku Manusia dan Perubahan Iklim 
dalam Perspektif 6 (Enam) Agama 
di Indonesia; kedua, Buku Panduan 
Umum Eco-Rumah Ibadah 6 (Enam) 

Agama untuk Pengendalian Perubahan 
Iklim; dan ketiga, Buku Saku Khotbah 
bagi umat masing-masing agama. 
Penerbitan buku panduan ini bertujuan 
untuk meningkatkan kesadaran 
tentang masalah perubahan iklim dan 
mendorong orang untuk mengubah 
perilaku mereka untuk mengurangi 
emisi GRK dengan mengadopsi gaya 
hidup ramah lingkungan.

Terakhir, program ini memiliki 
dua proyek percontohan, yang 
pertama, proyek percontohan 
sistem pengelolaan sampah 
berbasis partisipasi komunitas, 
yang menggabungkan potensi 
komunitas dengan bisnis model yang 
berkelanjutan dan teknologi tepat 
guna. Kedua, proyek percontohan 
implementasi modul duta energi di 
sekolah yang melibatkan 8 sekolah 
tingkat Sekolah Dasar (SD), 8 Sekolah 
Menengah Pertama (SMP) dan 8 
Sekolah Menengah Atas/Kejuruan 
(SMA/SMK).

Untuk Informasi lebih lanjut:

Yayasan ICLEI – Local Governments 
for Sustainability Indonesia 
Jl. Karbela Selatan no. 46 Kel. Karet, 
Kec. Setiabudi,  
Jakarta Selatan 12920

Telp: +62 21 2598-1322 
Email: iclei-indonesia@iclei.org  
www.icleiseas.org - www.iclei.org 
www.facebook.com/ICLEISEAS 
www.twitter.com/icleiseas
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Buku Saku Khotbah untuk Umat Kristen Protestan merupakan 
kumpulan materi khotbah Kristen Protestan yang secara khusus 
menyajikan materi untuk bekal para juru dakwah Kristen Protestan 
dalam memperlakukan bumi terutama terkait menghadapi ancaman 
perubahan iklim dan krisis ekologis dengan cara melakukan 
pertobatan ekologis. Mengurai secara lengkap bagaimana menjaga 
sumber daya air dan sumber daya alam serta dilengkapi dengan 
panduan seruan dalam mengimplementasikan pertobatan ekologis 
dalam memperlakukan udara dan sampah. 

Buku ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi umat 
Protestan, sehingga dapat mendukung komitmen dan berkolaborasi 
dengan berbagai pihak dalam merealisasikan pencapaian target 
penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 30% dan upaya 
adaptasi perubahan iklim di DKI Jakarta serta target National 
Determined Contribution (NDC) Indonesia tahun 2030. Juga sebagai 
ikhtiar untuk mewariskan lingkungan hidup yang lebih baik untuk 
anak-cucu dan generasi mendatang.


