
 

 

 
Surabaya, 24 Maret 2020 

No: 044/L/04/Sinode?XIII/2020 
Perihal: Pemindahan sementara tempat Ibadah Minggu. 

 
Kepada: 
Rekan-rekan Majelis Jemaat GKKA INDONESIA 
Rekan-rekan Majelis Cabang di lingkup GKKA INDONESIA 
Rekan-rekan Pengurus Pos Pembinaan Iman GKKA INDONESIA 

 
Salam sejahtera dalam kasih Kristus, 

 

Menindaklanjuti imbauan kami tertanggal 18 Maret 2020, kami mencermati situasi terkini bangsa 

kita terkait penyebaran Coronavirus Disease (Covid-19).  Data menunjukkan infeksi Covid-19 makin 

masif, penyebarannya makin global, di Indonesia pun demikian, wilayah terdampak makin luas, 

hampir di semua propinsi.  Jumlah Orang Dalam Pemantauan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan 

(PDP), Pasien Terkonfirmasi dan korban meninggal akibat Covid-19 terus mengalami peningkatan 

yang signifikan, dan nampaknya, masih akan terus meningkat dalam waktu-waktu ke depan ini.  Di 

sini kita dipanggil untuk bersikap bertanggung jawab, bersatu mendukung kebijakan-kebijakan 

pemerintah dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19.  

 

Adapun imbauan beberapa pemangku kebijakan terkait hal tersebut antara lain : 

 

1. Penekanan Bapak Presiden Jokowi dalam rapat terbatas pada tanggal 19 Maret 2020, 

dimana beliau menegaskan:1 

a. Prioritas pemerintah saat ini adalah mencegah penyebaran Covid-19.   

b. Pentingnya mengurangi mobilitas orang dari satu tempat ke tempat lain, menjaga 

jarak, dan mengurangi kerumunan yang membawa risiko penyebaran Covid-19.  

c. Kebijakan belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan beribadah di rumah harus 

betul-betul terus disampaikan oleh pemerintah, sehingga kebijakan ini betul-betul 

bisa dijalankan secara efektif di lapangan. 

d. Gugus Tugas perlu mengajak lembaga keagamaan dan tokoh-tokoh agama, bersama-

sama mencegah potensi Covid-19 di kegiatan-kegiatan keagamaan; dan juga 

mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan keagamaan yang melibatkan banyak orang. 

 

2. Penjelasan dan penegasan dari Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Bapak 

Doni Monardo, pada tanggal 21 Maret 2020, yang intinya meminta masyarakat mematuhi 

imbauan pemerintah yaitu menjaga jarak atau social distancing dan menghindari kegiatan  

 
1 Sumber: https://www.cnbcindonesia.com/news/20200319111220-4-146057/simak-ini-7-instruksi-jokowi-dalam-
perang-lawan-covid-19. Diakses pada tanggal 24 Maret 2020, pukul 20.11 WIB. 

https://www.cnbcindonesia.com/news/20200319111220-4-146057/simak-ini-7-instruksi-jokowi-dalam-perang-lawan-covid-19.%20Diakses%20pada%20tanggal%2024%20Maret%202020
https://www.cnbcindonesia.com/news/20200319111220-4-146057/simak-ini-7-instruksi-jokowi-dalam-perang-lawan-covid-19.%20Diakses%20pada%20tanggal%2024%20Maret%202020


 

 

 

 

yang berkerumun.  Beliau menyatakan demikian:  "Yang paling penting mematuhi kebijakan 

pemerintah, yaitu social distancing, atau lebih mudah kita bisa artikan jangan saling 

berdekatan. Dilarang saling berdekatan dan dilarang berkumpul.  Kalau ini dipatuhi Insya 

Allah kita bisa mengurangi masyarakat yang terpapar."2 

 

3. Maklumat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor: Mak/2/III/2020 tentang 

Kepatuhan terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona 

(Covid-19), di mana dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat, Polri senantiasa 

mengacu asas keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi (Salus Populi Suprema Lex 

Esto).  Oleh sebab itu POLRI memberikan maklumat, antara lain: 

 

a. Tidak mengadakan kegiatan sosial kemasyarakatan yang menyebabkan 

berkumpulnya massa dalam jumlah banyak, baik di tempat umum maupun di 

lingkungan sendiri yaitu, pertemuan sosial, budaya, keagamaan dan aliran 

kepercayaan dalam bentuk seminar, lokakarya, sarasehan dan kegiatan lainnya yang 

sejenis; dan juga  kegiatan lainnya yang menjadikan berkumpulnya massa. 

 

b. Apabila dalam keadaan mendesak dan tidak dapat dihindari, kegiatan yang 

melibatkan banyak orang dilaksanakan dengan tetap menjaga jarak dan wajib 

mengikuti prosedur pemerintah terkait penyebaran Covid-19. 

 

4. Imbauan/Surat Edaran Pemerintah Daerah setempat, Khususnya Pemprov Kaltim, Pemkab 

Kubar, dan Pemprov Jatim; yang pada prinsipnya selaras dengan kebijakan-kebijakan di 

atas. 

 

5. Imbauan PGI dan khususnya harapan Ketua Umum PGI, Pdt. Gomar Gultom:  “Saya sangat 

berharap, umat kristiani, sebagai orang beriman, kita memindahkan ibadah gereja menjadi 

ibadah keluarga di rumah-rumah hendaknya bukanlah semata karena dipaksa oleh negara, 

tetapi lebih karena panggilan iman: untuk menyelamatkan kehidupan. Kristus hadir di dunia 

ini adalah untuk menyelamatkan kehidupan, dan untuk itu pula kita dipanggil sebagai 

gereja.”3 

 
2 Sumber: https://nasional.kompas.com/read/2020/03/21/22350021/doni-monardo--presiden-jokowi-
instruksikan-tidak-akan-ada-lockdown.  Diakses pada tanggal 24 Maret 2020, pukul 20.15 WIB. 
3 Sumber: Imbauan PGI dapat di lihat di https://pgi.or.id/imbauan-majelis-pekerja-harian-persekutuan-gereja-
gereja-di-indonesia-mph-pgi/ (akses 24 Maret 2020 pk. 20.34 WIB).  Harapan Ketum PGI dapat dilihat di 
https://news.detik.com/berita/d-4949402/pgi-sesalkan-gereja-pantekosta-di-surabaya-abaikan-imbauan-social-
distancing (Diakses 24 Maret 2020, pk 20.35 WIB) 

https://nasional.kompas.com/read/2020/03/21/22350021/doni-monardo--presiden-jokowi-instruksikan-tidak-akan-ada-lockdown
https://nasional.kompas.com/read/2020/03/21/22350021/doni-monardo--presiden-jokowi-instruksikan-tidak-akan-ada-lockdown
https://pgi.or.id/imbauan-majelis-pekerja-harian-persekutuan-gereja-gereja-di-indonesia-mph-pgi/
https://pgi.or.id/imbauan-majelis-pekerja-harian-persekutuan-gereja-gereja-di-indonesia-mph-pgi/
https://news.detik.com/berita/d-4949402/pgi-sesalkan-gereja-pantekosta-di-surabaya-abaikan-imbauan-social-distancing%20(Diakses
https://news.detik.com/berita/d-4949402/pgi-sesalkan-gereja-pantekosta-di-surabaya-abaikan-imbauan-social-distancing%20(Diakses


 

 

 

 

Berangkat dari hal-hal di atas, dengan ini kami memutuskan bahwa dalam masa Status Keadaan 

Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia yang ditetapkan BNPB 

hingga 29 Mei 2020 peribadatan umat di hari Minggu yang biasanya diadakan di gedung gereja, 

untuk sementara dipindahkan ke rumah-rumah jemaat, agar dapat menerapkan SOP Social 

Distancing dengan optimal.   

 

Ini bukanlah keputusan yang mudah.  Idealnya, ibadah pribadi (saat teduh), ibadah di rumah 

(bersama keluarga) dan ibadah di gereja (bersama jemaat) berjalan secara simultan, saling 

melengkapi dan bukan bersifat menggantikan (substitutif).  Kondisi saat ini menuntut kita bersikap 

peka dan solider terhadap perjuangan bangsa melawan Covid-19. Mari berbesar hati, sebab 

sesungguhnya pewartaan iman tanpa kepedulian dan tanggung-jawab sosial adalah sia-sia.  

 

Kami berharap MJ dapat memastikan dan menolong jemaat melaksanakan ibadah di rumah,  

menyediakan liturgi tertulis (lengkap dengan renungan/khotbah) ataupun memfasilitasi ibadah 

online yang diperlukan oleh warga jemaat untuk beribadah bersama keluarganya.  Sediakanlah 

akses bagi gereja untuk tetap berhubungan dengan setiap warga jemaat, sebagai wadah untuk 

mendapatkan materi-materi ibadah di rumah dan petunjuk agar jemaat bisa beribadah dengan 

lancar dan tidak kehilangan nilai esensi, ekspresi, dan excellently dalam ibadah mereka.  Kiranya 

akses ini juga sekaligus menjadi jembatan bagi gereja untuk melayani dan menggembalakan 

mereka, memberi penghiburan dan kekuatan pada setiap jemaat dalam masa-masa sulit ini.  

 

Demikianlah surat ini kami buat dengan harapan dapat dijalankan oleh setiap jemaat di lingkup 

GKKA INDONESIA. Kami terus memantau perkembangan terkait Covid-19 ini, dan akan segera 

meng-update keputusan dan menginformasikan kepada Jemaat apabila terdapat perubahan status 

bencana yang memungkinkan kita untuk kembali beribadah di gereja seperti sebelumnya. Atas 

perhatian saudara-saudara kami ucapkan banyak terima kasih.  Kiranya Tuhan memberkati jemaat-

Nya dan kiranya bangsa kita segera dipulihkan-Nya.  

 

Teriring salam dan doa, 

a.n Majelis Pekerja Harian Sinode GKKA INDONESIA 

 

 

 

 

Pdt. Tjia Ing Kie                                                                         Pdt. Charles Hutasoit 

 Ketua Umum                                                                                      Ketua I 

 


