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Ilmu pengetahuan juga Teknologi Informasi menjadi semantik 
yang tidak pernah tiada sepanjang masa dalam pengembangan wujud 
atau bentuk. Keberadaannya selalu dipikirkan dengan nalar atau 
logika manusia yang tak pernah tuntas, karenanya selalu dibaharui 
mengikuti gerak maju konteks dalam memberi tawaran kepada 
masyarakat. Kehidupan moderen menawarkan beranekaragam 
pilihan. Pilihan cabang Ilmu Pengetahuan sampai pada Teknologi 
Informasi. Banyak produk ilmu pengetahuan dihasilkan melalui 
media di era digital, dalam bentuk cetakan buku yang diterbitkan 
oleh penerbit masing-masing, hingga menuju pada produk teknologi 
informasi (penerapan ilmupengetahuan) yakni Aplikasi dan content. 

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Informasi, merupakan sajian 
kolaburasi sebagai upaya kestabilan atau pelestarian yang 
berkelanjutan. Pelestarian berkelanjutan itu berlangsung di berbagai 
wilayah pendidikan formal dan non formal serta dunia cyber seperti 
Social Media, blog, Website. Sajian teknologi memberikan kemudahan 
juga penawaran bagi setiap manusia dalam melakukan komunikasi, 
entah menggunakan metode offline atau online. Simpul ini juga turut 
membumingkan Teologi secara personal, regional, nasional juga 
internasional. Penyebaran transaksi Informasi secara Teologis juga 
bersetuhan langsung dengannya (IT). Jika tidak terlibat, maka gerak 
maju penyebaran ide (teologi) secara mengglobal lambat bahkan 
sangat ironis dapat mengalami dehidrasi informasi tentang Teologi 
dan pengembangannya.  

Di tengah perkemangan IPTEKS saat ini, Gereja sebagai 
organisasi yang religious juga tidak bisa menghindar oleh 
penularan  ‘virus’ TI pada sendi-sendi kerja atau pekerjaan guna 
menyelesaikan suatu tugas dan tanggung jawab. Mulai dari surat 
meyurat, database, media informasi (website), juga proses 
peribadahan minggu. Penyebaran Pekabaran Injil juga diperhadapkan 
dengan dua Wilayah, yakni Offline,Juga Online karena di sana jemaat 
Tuhan ada dan disana jemaat Tuhan juga bersosialisasi dalam 
kolaburasi sosial tanpa tembok (online). Tidak ada sekat untuk dapat 
melakukan proses PI (pekabaran injil). Demikianlah realitas berGereja 
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kita sekarang secara umum dan secara khusus dalam lingkup 
pelayanan di Gereja Protestan Maluku (GPM).  

Menyajikan sajian Inovasi (Teknologi Informasi) tentunya 
dengan berbagai pertimbangan juga kajian yang matang. Kita tidak 
berhenti pada kata Inovasi semata, tetapi mencermati serta 
memikirkannya. Sehingga kita tidak menjadi Gereja yang terlena oleh 
kecanggihan Teknologi, dikendalikan oleh Teknologi, melainkan 
sebaliknya menjadi Teknolog - Teknokrat yang dapat menjadikan 
Teknologi Informasi untuk menunjang pelayanan.  

Berteologi di era teknologi menyajikan cara atau metode yang 
luas, hadirkan keterbukaan untuk menerima realitas atau cara 
berteologi yang kontemporer yang beraneka. Tanpa menghilangkan 
atau mengabaikan acuan berteologi dari cara klasik menuju wilayah-
wilayah era digital. 

Acuan pemikiran manusia modern berawal sejak Zaman 
pencerahan, karena manusia telahmenjadi dewasa untuk bernalar 
mempertenyakan segala sesuatu dengan keotoritasannya, tradisi-
tradisi mulai diragukan tetapi tidak menghilangkan maknatradisi 
tersebut. Maka pada zaman inilah revolusi industry menyatakan 
dirinyayang dimulai dari negara-negara barat. Ada beberapa tokoh 
yang mencetuskan mengapa modernisasi itu bermula dan semakin 
menghampiri kemoderenan tanpa batas,mereka adalah ; 

Dialah tokoh utama dari Zaman pencerahan, Kant(1724-1804), 
di dalam artikel yang berjudul 'What is Enlightenment' ia mengatakan 
bahwa inilah zaman di mana manusia muncul dari kebodohannya, 
yaitu tergantung kepada otoritas di luar dirinya,sehingga enggan 
memakai pengertiannya sendiri. Motonya ialah 'Dare to use your-own 
understanding'. Didalam banyak hal dia adalah peletak dasar secara 
teoritis dari teologie liberalisme, karena banyak sekali teolog Liberal 
yang membangun di atas filsafatnya.Dalam buku 'Critique of Pure 
Reason'dia mengatakan bahwa sains berdasarkan hakekatnya bisu 
terhadap agama, tida kbisa mengatakan pro atau kontra. Hal ini 
diperkuat lagi dengan teorinya yang memisahkan jangkauan wilayah 
pemikiran manusia menjadi dua, yaitu 'noumenal' dan 'phenomenal'. 
Wilayah 'noumenal' di luar jangkauan penganalisaan 
manusia,termasuk di dalamnya hal-hal mengenai kebebasan, 
kekekalan. Sedangkan 'phenomenal' ialah gejala-gejala yang nampak 
dan bisa diamati oleh manusia.Hal, ini menyebabkan Kant disebut 
juga sebagai 'Bapa Agnostisisme. 'Pengaruhnya secara praktis terasa 
sekali bagi manusia sekarang, banyak sekali orang yang kalau diajak 
berbicara tentang Allah, surga, sesudah kematian dan 
sebagainya,akan menjawab 'tidak tahu'. 

Pengaruhnya yang terutama ialah metode dialektis yang 
diterapkan dalam perkembangan sejarah dan peradaban manusia, 
Hegel (1770-1831). Seluruh perkembangan peradaban manusia 
bergerak menurut teori tesis anti tesis -sintesis. Teori Hegel ini 
merupakan revolusi dalam pemikiran manusia, dahulu manusia 
berpikir dalam garis horizontal, sebab akibat, tesis - anti tesis. 
Sekarang manusia berpikir secara sintesis, Sejarah kemudian 



membuktikan bahwa Hegel berhasil mempengaruhi umat manusia, 
mereka sekarang cenderung menjadi kompromistis dan relatif. Di 
dalam teologia pengaruh Hegelsangat terasa, sebab metode pikirnya 
ini kemudian dipakai oleh dua tokoh besar Liberalisme, yaitu 
Wellhausen dalam kritik Perjanjian Lama, kemudian Baur dalam 
kritik Perjanjian Baru. 

Manusia mulai mempertanyakan segala sesuatu sesuai dengan 
apa yang telah mereka tangkap melalui inderanya sesuai konteks 
dalam era digital, komunikasi dialetika terus mengemuka tentang 
menerima atau menolak, tentang bagaimana manfaatnya untuk 
keberlangsungan kehidupan manusia menjadi lebih baik. 

 

Berteologi Dalam Ranah IT 

Ditengah tugas ke Vikariatan di wilayah pelayanan Gereja 
Protestan Maluku, dimana saya di tempatkan di Klasis GPM Taniwel 
yang di ketuai oleh Pdt.Z.J.Sahertian,S.Si, di Jemaat Uwen Gabungan 
(tempat vikaris saya). Pelayanan yang kompleks dalam wilayah 
pelayanan UGAB tersebut dijalani sebagai layaknya seorang vikaris 
yang masi belajar dan terus belajar memahami pelayanan bergereja di 
GPM. Saya banyak belajar dari Mentor saya yakni 
Pdt.Ruben.Nunuela,S.Th. Beliau adalah Ketua Majelis Jemaat di 
UGAB, beliau cukup memberikan kontribusi besar pada masa proses 
kevikariatanku, ia juga berkontribusi besar dalam upaya 
menghadirkan sukses Sidang MPL Ke – 35 di Uwen 
Gabungan,  kerendahan hatinya, ketenangannya sesungguhnya 
adalah sebuah ‘buku’ yang dapat di baca.  

Beruntung bahwa, Jemaat Uwen Gabungan terhubung dengan 
jaringan Internet menggunakan Provider Telkomsel pada gelombang 
3G. Peluang itu memberikan kesempatan untuk mempergunakan 
Internet semaksimal mungkin untuk menunjang pelayanan. 
Berselancar dalam akses cyber membawakan bertembu dengan 
kegiatan call for paper. Lantas saya tidak mau menyia-nyiakan 
kesempatan ini. Saya menulis dan mengikuti Call For Paper Digital 
Information & Systems Conference 3-4 Oktober 2014– “Bulding 
Indonesian Great Invetion in Arts, Culture, Learning and Technology, 
yang di selenggarakan di Bandung. Penulisan dengan judul Model 
Internet Counseling Pastoral Relationship Follower (i-CPRF) GPM 
dengan Menanfaatkan Sistem Informasi Geografi Pada Google Map”, 
judul tersebut menjadi paper yang ditulis di jemaat Vikaris. Pada 
prinsipnya selagi masi ada kesempatan juga peluang di tengah 
pelayanan bergereja yang dijalani tentunya masi dapat menyisipkan 
waktu untuk menulis sesuai dengan minat keilmuan yang diminati. 
Paper kurang lebih tujuh lembar diselesaikan dan di email 
keUniversitas Kristen Maranatha kemudian mengalami proses Review 
oleh para Reviewer pada kampus dimaksud. Keputusan 
akhirnya,  paper tersebut diterima diumumkan pada Website Resmi 
Maranatha, serta diharapkan dapat di bicarakan pada Seminar 



Nasional TI yang di selenggarakan oleh Universitas Maranatha 
Bandung pada waktunya.  

Komunikasi saya lakukan dengan Mentor 
Pdt.Ruben.Nunuela,S.Th, terkait proses call for paper yang saya ikuti, 
kemudian dikomunikasikan juga bersama pimpinan Klasis Taniwel 
Pdt.Z.J.Sahertian,S.Si. Setelah itu Pimpinan Klasis Taniwel 
menyuport serta mengkomunikasikan bersama MPH Sinode GPM. 
Alhasil diberikan isin untuk mengikuti kegiatan dimaksud. 'Suatu 
Teologi telah terimplementasi bahwa ilmu pengetahuan di bebaskan 
dalam lingkaran ke Vikariatan', dan diberikan ruang atau tempat 
untuk mengembangkan minat keilmuan.  

Dalam batas kompromi terhadap keadaan juga berteologi yang 
tidak terikat oleh sebuah wilayah Alkitab saja, melainkan proses 
menteologikan teks mengacu pada langkah kaki menginjak tanah 
dimana manusia itu berdiri, berkumpul dan menggunakan inderanya 
untuk melakukan proses dialetika dengan manusia lainnya secara 
Alktabiah. Teknologi Informasi adalah Alktabiah jika membaca teks 
Mazmur 150. Allah tidak terikat dalam bacaan-bacaan Alkitab saja, 
tetapi Allah adalah Ke-Maha Kuasaan Tanpa batas dan Esa. Oleh 
sebab itu TI adalah wujud dan bentuk revolusi manusia moderen 
dalam mengkompromi batas-batas netral tentang lingkungan 
berteologi manusia moderen.   

Manusia moderen adalah manusia yang hidup setelah saman 
pencerahan, pencerahan melahirkan pencerahan kemudian 
menghadirkan inovasi Teknologi Informasi secara kritis, kreatif juga 
teologis. Melalui proses dialetika yang begitu panjang hingga kini 
berada pada eradigital, era dimana manusia berdoa, bernyanyi, sedih, 
dan marah semua tertuangdidalam contet serta aplikasi berbasis 
Web.  

Menjadi menarik adalah di dalam salah satu tulisannya 
pada'Jurnal' (1835) dikatakan "Yang penting ialah mengerti diriku, 
apa yangsungguh Allah kehendaki aku lakukan. Meneruskan 
kebenaran yang benar bagiku,menemukan ide yang baik bagi mati 
hidupku". Posisinya yang paling tepatialah 'Subyektivisme'. Ada yang 
mengatakan filsafatnya sebetulnya bukanfilsafat, melainkan akhir 
segala filsafat.Ada suatu keseragaman dalam filsafatsesudah itu. 
Dahulu filsafat merupakan suatu usaha di mana manusia 
membangunsuatu sistem menyeluruh untuk menjawab pertanyaan-
pertanyaan hakiki dalamkehidupan ini. Dalam istilah Schaeffer 
seperti orang yang menggambar lingkaranyang mencakup 
seluruhnya, tetapi kalau kita ikuti akibatnya seperti dari 
satulingkaran meloncat ke lingkaran yang lain. Sekarang manusia 
melepaskan usahamenggambar lingkaran tersebut, sebab yang 
penting ialah subyektivitas dirikusaja, namun akibatnya lebih fatal, 
mereka seperti orang yang berada dalam ruangluas yang gelap tanpa 
exit. Inilah yang disebut anti filsafat. Isinya tidakpenting, yang 
penting engkau bisa memilih dan bertindak bagi dirimu 
dengandemikian engkau bisa menemukan pengalaman eksistensial 
untuk mewujudkan dirimu!Schaeffer sekali lagi mengatakan bahwa di 



sinilah awal garis keputusasaan manusiamodern (the line of despair), 
Kierkegaard.(1813-1855). 

 
‘Teologi Menuju Informatika’  

Beranjak menuju Universitas Kristen Maranatha Bandung 
dengan Restu Mentor I, Mentor II, juga MPH Sinode GPM, membuat 
langkah kaki berayun cepat tanpa beban. SungguhIlmu Pengetahuan 
– Teknologi Informasi di apresiasi dan mendapatkan tempat dalam 
wilayah yang religious.  

Puluhan makalah serta ratusan keterlibatan perguruan tinggi 
se-Indonesia. Terjadi keterhubungan pada perjumpaan dengan 
kalangan akademisi dalam ranah Seminar Nasional TI di Maranatha 
Bandung, memberikan banyak pengalaman berharga. Karena 
persilangan informasi juga pengetahuan akan TI semakin bertambah 
dalam proses bernalar untuk menghadirkan suatu karya baru 
dalamkajian minat masing-masing di bidangnya. 3-4 Oktober 2014, 
Para akademisi,praktisi mulai mempertanggunjawabkan paper 
mereka dalam semantik kajian.  

TI menerobos setiap wilayah, mulai dari wilayah bahasa, 
pendidikan, gereja, juga lainnya. Salah satu kajian peserta 
(pembicara), ia merancang suatu designaplikasi untuk dapat 
membantu setiap user sehingga dapat berbahasa mandarin secara 
baik dalam proses bertahap. Para akademisi yang mengikuti call for 
paper tersebut hampir sebagian besar berasal dari wilayah pulau 
Jawa. Sedangkan yang berasal dari Timur Indonesia hanya saya 
sendiri. Pembahasan saya lebih fokus pada ranah Gereja, dengan 
topik “Model InternetCounseling Pastoral Relationship Follower (i-CPRF) 
GPM dengan Menanfaatkan Sistem Informasi Geografi Pada Google 
Map”.  

Menyadari sungguh Teknologi merupakan alat bantu, maka 
saya mencoba membuat suatu design aplikasi tentang ‘Pastoral 
Counseling’. Internet Counseling Pastoral Relationship Follower 
merupakan desain model, diupayakan dapat diterima sebagai 
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan 
perkembangan zaman dibidang  Teknologi Informasi, pastoral serta 
simpul sosial yang religius (Agama). I-CPRF diharapkan dapat 
digunakan sebagai sebuah pendekatan baru yang dilakukan oleh 
konselor. Gereja pada umumnya memiliki wilayah pelayanan 
pastoral. Wilayah menjadi penting untuk dapat melihat penyebaran 
klien agar dapat diperhatikan dan ditindak lanjuti. Gereja Protestan 
Maluku adalah salah satu gereja besar, memiliki banyak jemaat yang 
tersebar di Maluku dan Maluku Utara. 

Zaman Teknologi internet dapat memediasi Gereja Protestan 
Maluku, sehingga dapat melakukan pendekatan konseling dengan 
perangkat teknologi berbasis web. Komunikasi dua arah tersebut 
tentunya  bertujuan agar dapat mengetahui perspektif klien dari 
tingkat masalahnya. Setiap masalah yang dominan akan 



mendapatkan peringkat yang tertinggi untuk mendapatkan perhatian. 
Bukan berarti peringkat kedua, ketiga di abaikan. 

Dengan demikian GIS berfungsi sebagai sebuah teknologi yang 
dapat memetakan wilayah kliendengan masalah-masalah yang 
dominan. Agar pemetaan pelayanan fokus terhadapklien yang 
bermasalah. Maka Teknologii-CPRF hadir tidak lantas menghilangkan 
tradisi konseling pastoral yang telah tercipta, tetapi lebih cenderung 
mengarah sebagai alat bantu (memediasi,prakondisi) antara konselor 
dan klien. Apapun bentuknya nilai ‘hadir’ tidak dapat digantikan 
dengan kemajuan Teknologi karena esensinya letaknya pada‘hadir’. 
Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa dalam melakukan proses 
konseling pastoral berbasis Web (online) dapat juga menolong orang 
untuk keluar dari keterpurukannya. Maka kunci dari teknologi i-
CPRF adalah bagaimana dapat menggunakan kekuatan ‘mendengar’ 
serta ‘mendengarkan’ berbasis digital.Karena jika konselor dan klien 
melek TI maka koneksi berlangsung dalam proses komunikasi 
pembimbingan, pertolongan, serta pemulihan bagi klien.  

Tentunya para teoritis yang menggagas teori tentang Konseling 
Pastoral mereka juga hidup padazaman dan budaya berbeda dimana 
Teknologi Informasi belum buming seperti saatini pada tahun 2014, 
sehingga mereka menerjemahkan teori mereka sesuai apa yang di 
komunikasikan melalui panca indera menangkap realitas konteks 
saat itu.  

Pertanyaan dilontarkan setelah saya selesai mengemukakan isi 
paper. Penanya adalah akademisi, yang berasal dari Universitas 
Kristen Maranatha Bandung, isi pertanyaannya adalah ; apakah 
Teknologi Web i-CPRF sudah di publish, bahasa apa yang digunakan 
dalam mendevelop website tersebut, juga sistem databse apa 
yangdigunakan ? setelah menjawab semua pertanyaan itu, saya 
merasakan kelegaan dan pundak menjadi ringan. Seakan ada satu 
beban telah berlalu.  

Seasion I,Seasion II, berakhir saya bergegas menuju hotel dan 
menarik Travelback menuju tempat travel untuk melakukan 
perjalanan menuju Jakarta tepatnya di WTC Mangga Dua. Di Jakarta 
saya di sambut oleh saudara saya, ia berprofesi sebagai Tattoo Art 
yakni Jvo Tattoo (Jvi Putirulan) anak Seram (di Pulau Seram, Maluku) 
yang meniti karir dengan meneteskan keringat ‘darah’ tuk meraih 
sukses hingga saat ini, berkat kerja keras, kerja cerdasnya sebagai 
pekerja Tattoo Art Profesional. Jvo Tattoo punya nama di Jakarta di 
kalangannya juga disegani bukan karena premanisme tetapi karena 
kerja kerasnya membuat ia mampu berdikari serta menjadi berkat 
bagi banyak keluarga juga saudara-saudaranya.  

Berteologi menjadi gaya hidup yang plural dalam menerima 
setiap realitas kehidupan dengansiapa saja. Termaksud Tattoo Art, 
Tattoo Art juga memberikan nilai berteologi dengan nilainya secara 
personal.  

Perjalanan panjang sungguh menarik memberikan kesan 
menegangkan, menyenangkan, juga menantang. Bahwa pengetahuan 
harus di peroleh melalui berbagai model media yang memberikan 



informasi-informasi pengembangan pengetahuan serta 
teknologi,memberikan kesadaran bahwa pengetahuan harus 
dipelihara serta disebarkan.  

Berkomunikasi secara efektif untuk membagi pengalaman dan 
pengetahuan. Umumnya komunikasi yang berlangsung dalam bentuk 
sinyal bahasa, bicara, lisan, bahasa tubuh dan ”broadcasting”. 
Komunikasi yang efektif menawarkan intekaktif, transaktif, dapat 
bertujuan tetapi juga tidak. Harapan aktifitas komunikasi adalah, 
memahami apa yang di sampaikan oleh pihak yang satu dengan 
pihak lainnya. Era digital menawarkan bentuk komunikasi lebih 
cepat, efektif, dan efisien. TI telah menjadi bagian yang tidak 
terpisahkan dari kehidupan manusia zaman sekarang. Bisa 
dikatakan, pada seluruh aspek kehidupan seperti bidang sosial, 
politik, dan ekonomi, gereja telah bersentuhan secara langsung 
dengan teknologi. Realitas kehidupan Sosial masyarakat, TI hadir 
mempercepat terjadinya komunikasi dan penyebaran informasi baik 
melalui media digital (TV) serta media digital (internet) juga 
membentuk satu Social Network dalam ranah cyber. 

Menurut Robert l. Mathis dan Jhon H. Jackson (2004) 
kontributor utama globalisasi adalah perkembangan dan evolusi 
telekomunikasi dan teknologi yang membantu pengiriman informasi 
yang cepat. Teknologi komunikasi seperti satelit telah menghadirkan 
televisi dan layanan telepon nirkabel ke desa-desa terpencil di Afrika, 
India, China, dan Amerika Latin. Pertumbuhan pengunaan internet 
diseluruh dunia telah menjadikan orang-orang dan perusahaan-
perusahan dapatdengan mudah berkomunikasi dan memiliki akses 
data dalam jumlah yang sangatbesar. 

'Teologi Menuju Informatika' membuka ruang informasi yang 
deras, membetuk Social Network dan dialog-dialog virtual, tentunya 
untuk menelaah dan meminimalisir mana informasi yang memeiliki 
kekuatan atau pengetahuan untuk dicernah kemudian di gunakan, 
kemudian di sebarkan. Walaupun Wilayah-Wilayah Cyber  adalah 
wilayah berteologi secara moderen yang menawaran berbagai hal 
hanya dengan metode meng ‘click’. Karena di sana ada simpul jemaat 
Tuhan yang sering berdoa pada status Facebook, Twitter 
nya.Bagaimana Teologi hadir di tengah konteks masyarakat cyber 
tanpa menghilangkan  eksistensi atau esensi pada wilayah-wilayah 
yang netral.  

 

 

Saya ingin mengakhiri tulisan saya dengan Firman Tuhan Mazmur 
150:1-6 

150:1 



Haleluya! Pujilah Allah dalam tempat kudus-Nya! Pujilah Dia dalam 
cakrawala-Nya yang kuat! 

150:2 

Pujilah Dia karena segala keperkasaan-Nya, pujilah Dia sesuai 
dengan kebesaran-Nya yang hebat! 

150:3 

Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala, pujilah Dia dengan gambus 
dan kecapi! 

150:4 

Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian, pujilah Dia dengan 
permainan kecapi dan seruling! 

150:5 

Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting, pujilah Dia dengan 
ceracap yang berdentang! 

150:6 

Biarlah segala yang bernafas memuji TUHAN! Haleluya! 

 
 


