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Kreatif dan Inovatif



Peran Calon Pemimpin dalam
Gereja Digital 

• Prof. Dr. Sri Adiningsih, MSc. 
(Pakar Ekonomi UGM)

• Menurut data survei oleh ISED (Institute 
for Social, Economic, and Digital), 
mayoritas penduduk Indonesia tidak
khawatir dengan perkembangan teknologi
digital yang begitu cepat (52 persen), di 
mana sekarang berada pada era 4.0 dan
mulai masuk 5.0, bahkan sebagian besar
(92 persen) juga berencana untuk
memanfaatkannya. 

• Sidang Sinode Gereja-gereja Kristen Jawa (GKJ) di Magelang, Jawa Tengah, hari Senin (2/11)



•Perlu diantisipasi oleh
Gereja dengan
pelayanan -
Pelayanan yang 
dilakukan dengan
cara-cara yang 
kreatif, inovatif dan
orisinal.

• Prof. Dr. Sri Adiningsih, MSc.



Dream Big, Star Small

‘Kehidupan orang muda di zaman sekarang
seperti perahu yang melewati sungai besar
dalam keadaan gelap. Mereka tidak tahu
jalan serta pilihan yang benar dan untuk
menjamin masa depan mereka karena
mereka menghadapi kehidupan tanpa
memiliki kepastian arah yang pasti. Sehingga
melalui adanya pemuridan maka gereja perlu
menolong untuk menyadari bahwa mereka
memikul harapan untuk masa depan dan perlu
dipertimbangkan sebagai suatu tanggung
jawab yang perlu disikapi dan perlu persiapkan
secara matang. Ann Grinnel, Dream Big, Star Small ,2011)



Peran Gereja

•Kreatif Inovatif



Kreatif

•Era digital 
•Matius 28 : 18-19 konteks “ 
Pergilah”= konteks digital 
(Browse) samudra atau dunia
internet.



Fredrick Kenyon, The Ancient ( New York: 
Harper and Brothers Publisher)p.128

•“Evangelism Must be grow. They have
through out from the additionally. They
have make move, and they have to make
it progress, whatever done. Christ just
not tell about go and finish, but he tell to
move and make progress in abundantly”



Inovatif
•Adaptasi dan inovasi yang 
harus diperhatikan gereja
ini adalah akses agar umat
dapat merasakan, 
mengimani, dan mencintai
Allah sesuai dengan
bagaimana, dan dimana ia
hidup. 

• KOMPASIANA Yogyakarta, 29 November 2018



GAYA PEMIMPIN ROHANI PADA GENERASI 
DIGITAL

“Kepemimpinan rohani adalah suatu
proses kepemimpinan yang terjadi
dan dipraktekkan dengan melibatkan
dimensi rohani.”
• Yuliastomo Nichodemus, Kepemimpinan Gembala. Suatu Kajian Filosofis Tentang Proseintegrasi

Kepemimpinan Rohani Dan Sekunder, Jurnal Jaffray.



Conclusion

•1. Gaya Calon Pemimpin Rohani Di Gereja
Bagi Generasi Digital Hidup Dimasa
Perkembangan Teknologi Sudah Sangat
Pesat Dan Dekat Dengan Kehidupan Sehari-
hari.

• 2. Gereja merupakan tempat dimana setiap
anggota dapat dilayani dan meningkatkan
iman.



Ellen G White
Pelayanan Injil

• Allah memanggil orang yang mau meninggalkan semuanya untuk
menjadi penginjil bagi-Nya. Dan panggilan itu akan dijawab. Dalam
setiap zaman sejak kedatangan Kristus, tugas Injil telah mendesak pria
dan wanita pergi ke ujung bumi membawa kabar baik tentang
keselamatan kepada mereka yang berada dalam kegelapan. Digerakkan
oleh kasih Kristus dan keperluan orang yang hilang, orang 
meninggalkan kesenangan di rumah, masyarakat dan sahabatsahabat, 
bahkan istri dan anak-anak pun, untuk pergi ke negeri asing, di antara
para penyembah berhala dan orang buas, untuk memberitakan
pekabaran anugerah. Pelayanan Injil 399.2


