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[ Acara Kebersamaan: KOMISI KESENIAN tgl 21 Juli 2007 ]

Agar setiap anggota pelayan musik dapat 
bertumbuh bersama serta menjalin keakraban dan 
mempunyai motivasi yang sama untuk dapat terus 
memberikan pujian yang terbaik untuk Tuhan kita serta 
dapat membawa berkat bagi jemaat….

Kata-kata diatas merupakan sepenggal prakata 
yang diucapkan dalam sepucuk undangan acara 
kebersamaan komisi kesenian kepada jemaat.

Kebersamaan memang merupakan hal yang 
patut terus dibina, apalagi dalam pelayanan 
gereja.Dimana terdiri dari banyak kepala dan banyak 
tujuan, maka dari itu kebersamaan antara para pelayan 
musik perlu terus dibina agar tetap kompak dalam 
melayani Tuhan.

Acara kebersamaan komisi kesenian  yang 
diadakan pada tanggal 21 Juli 2007 pun cukup disambut 
antusias jemaat, rekan-rekan yang hadir cukup 
beragam,mulai dari kalangan remaja  yang mengambil 
bagian pelayanan musik, juga sampai kepada lansia
yang masih mempunyai semangat tinggi dalam 
pelayanan musiknya. 

[ Pembinaan Musik:  Villa Suwito, Puncak ]

Pukul 05.30. Bapak Supir bus Big Bird tersenyum 
ramah sembari mengucapkan selamat pagi tatkala 
orang-orang lewat di depan gereja. Kumisnya yang ikut 
bergerak sewaktu dia berucap bikin siapapun yang 
melihatnya merasa geli di pagi hari. Pagi itu belum 
tampak batang hidung seorang panitia pun di sana. 

Untung Nathan sudah mempersiapkan peralatan 
di malam sebelumnya, persis seperti yang diminta. 
Peralatan yang harus dibawa lumayan banyak, termasuk 
LCD proyektor yang baru, yang penggunaannya konon 
bisa digital maupun manual sekaligus. Maklum, di Vila 
Suwito tak disediakan layar, keyboard ataupun wireless.

Tepat pk.6.30 kedua bus melaju menuju Cisarua. 
Perjalanan boleh dibilang lancar, cara pak supir pun 
membawa bus enak, sehingga ibu-ibu bisa ngobrol tanpa 
sungkan di bangku belakang. Di jalan tak ada 
kemacetan sama sekali, kecuali agak merayap 
mendekati lampu merah di pertigaan Cisarua.

Pak Rumeser, yang membawa kendaraan sendiri 
sempat menelepon minta petunjuk jalan. Sayang 
panitia sama-sama kurang begitu paham.. Ternyata 
mobil beliau malah tepat di depan bis peserta. Tepat pk 
08.05. kita hingga tiba di tempat tujuan, hampir sesuai 
dari rencana semula tiba pk 08.00 WIB. 

Lho, mana si Nathan, atau Eli? Ternyata mereka 
tidak ikut. Padahal kata Eli, salah seorang dari mereka 
bakal ikut. Terpaksa barang-barang diturunkan, tempat 
duduk dan peralatan peresentasi segera disiapkan 
sendiri. 

Semua sudah beres, tinggal MC dan pembicara 
belum ada. Tinggal? Oooy Devina, kamu di mana? 
Nyasar? Untunglah Devina mendengar panggilan 
tugasnya. Malah dia cukup pintar mengisi waktu 
menunggu kedatangan pembicara. Salah satunya adalah 
dengan meminta masing-masing peserta untuk berdiri 
memperkenalkan diri sambil mengungkapkan motivasi 
dan harapan mengikuti acara ini. 
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Acara kebersamaan yang dihadiri kurang lebih 
42 orang  ini, dipandu oleh duet MC yang cukup 
menghibur yakni Carlos  dan  Putri  selaku ketua 
kebersamaan  komisi  kesenian,  dan  yang  tidak  kalah  
penting adalah Ibu Devina selaku pemain musik yang 
mengiringi acara berlangsung. Acara yang berlangsung 
mulai pukul 18.20  ini diisi oleh permainan yang cukup 
menguras tawa, dan mengasah ingatan, yakni Sambung 
Refrein  sebagai permainan pembuka, disambung 
permainan berkelompok  yakni Lagu dalam berita, 
bernyanyi dengan alat musik dan bisik pujian. 

Permainan berkelompok yang dibagi dengan 7 
orang masing-masing kelompoknya juga merupakan 
permainan berhadiah, yang mana tujuannya tidak lebih 
dari sekedar agar jemaat bermain dapat lebih antusias. 
Kekompakkan sangat terasa dari masing-masing 
kelompok, dan kelompok yang dipimpin oleh Veronica 
Sarah  terbukti merupakan kelompok yang terbukti 
memiliki kerjasama yang paling ampuh dalam meraih 
hadiah, tidak tanggung-tanggung dalam 4 kali 
permainan, kelompok ini memenangkan 2 kali 
permainan berhadiah, juga salah satu anggotanya 
ketiban Doorprize  pula yakni Ibu Diar Korompis  dan 
salah satu kelompok yang kebagian hadiah juga adalah  
kelompok yang dipimpin oleh Siska. 

Acara juga di break selama setengah jam, dan 
jemaat dipersilahkan untuk menikmati hidangan yang 
telah tersedia, selama menikmati makanan yang ada, 
acara diisi dengan pembagian doorprize lagi, yakni 
diperoleh oleh  Ibu tuilan.  Mengakhiri detik-detik usai 
acara, jemaat juga diberi kesempatan dalam men-
sharing-kan suka-duka dalam pelayanan dan apa saja 
yang didapat dalam pelayanan mereka, hingga tak 
terasa waktu menunjukkan pukul 20.30  akhirnya acara 
pun usai dan ditutup oleh pujian bersama keluargaku.

Banyak suka dan duka yang diucapkan, namun 
apabila pelayanan kita, kita tunjukkan untuk TUHAN 
YESUS semata, pelayanan kita akan terus dipenuhi 
dengan tawa kesukaan melayani DIA. Untuk  rekan-rekan 
jemaat terimakasih untuk partisipasinya dalam acara 
kebersamaan komisi kesenian, kiranya kebersamaan 
yang boleh berlangsung dapat terus dibina dan 
berlangsung indah dalam kasih persaudaraan dalam 
YESUS KRISTUS.

// Putri Karya Arista //

Memiliki talenta 
sebagai pelayan musik, seperti 
pemimpin liturgi, singer, dan 
pemusik sungguh merupakan 
anugrah. Tergabung dalam 
kelompok-kelompok musik, 
seperti Grup kolintang, Paduan 
suara, Vocal grup, juga 
merupakan anugrah dari Tuhan 
yang sungguh luar biasa.

Kebersamaan sesama 
anggota Pelayan musik juga 
merupakan ANUGERAH dari 
Allah kita, yang patut untuk 
terus dibina….



:: 2K-Profile ::

[ Paduan Suara Jemaat: GKI Kav. Polri ]

Paduan Suara (PS) Jemaat GKI Kav. Polri 
awalnya di pimpin oleh (Alm.) Bpk. Saphala dari tahun 
1985 - ± September 1990. Setelah Bpk. Saphala 
dipanggil pulang oleh Bapa di sorga (Okt '90), maka PS 
GKI Kav. Polri mengalami vacum. Kemudian ± tahun 
1995, melalui Ibu Ratna Honggo, Bpk. Leslie diminta 
untuk memimpin PS di GKI Kav. Polri, dan berakhir – 
HUT GKI Kav. Polri ke-15 (Februari 2000). Karena Bpk. 
Leslie mendapatkan pekerjaan yang lebih menjanjikan 
buat kehidupan keluarganya, maka beliau 
mengundurkan diri dari PS GKI Kav. Polri. Dengan 
demikian PS GKI Kav. Polri mengalami vacum lagi. (Saat 
itu Ibu Ratna S.P. Menjadi ketua KW periode 1999-
2001).

Tgl. 04-06-2001 rapat KWK (Komisi Wanita 
Klasis) memutuskan akan mengadakan festival PS KW 
se-klasis Jakarta barat. Ibu Ratna S.P. Minta pendapat 
pada Ibu Inne Novianto (Pnt. Bid. Pembinaan), untuk 
ikut atau tidak dalam festival tersebut, karena saat itu 
PS GKI Kav. Polri tidak punya pemimpin PS. Ibu Inne 
mendukung agar KW ikut serta, dan Ibu Inne minta 
tolong pada Ibu Sianny untuk melatih sekaligus 
memimpin, dan Ibu Ratna S.P. diminta untuk menjadi 
koordinatornya.

Kemudian Ibu Ratna S.P. menghubungi 
beberapa orang ibu untuk ikut PS KW. Akhirnya 
terbentuklah Paduan Suara Komisi Wanita yang 
berjumlah 15 orang dengan 3 suara (Sopran – Mezo 
Sopran dan Alto).

I
Tgl. 01-09-2001 , hari sabtu, mengikuti festival PS KW 
se-klasis Jak-Bar, yg diadakan di GKI Taman Aries (Pk. 
14:00) dengan peserta 9 Gereja dan 1 PS YPK Lidya.

II 
* Mengikuti parade PS se-klasis Jak-Bar, hari sabtu, 14-
09-2002 di GKI Surya Utama. 
Anggota PS = 21 orang (4 suara) – 15 wanita & 6 pria, 

dipimpin oleh Ibu Sianny (masa peralihan dari PS KW ke 
PS Jemaat). Jumlah peserta 15 gereja.

* April 2003, Komisi Wanita berganti menjadi Komisi 
Dewasa (Ibu Ratna S.P menjadi ketua KD, periode 
2003-2005), lalu di wartakan bahwa Paduan Suara KW 
diganti  menjadi PS Jemaat, dan melalui wartan 
tertulis maupun lisan, dihimbau bagi jemaat dan 
simpatisan GKI Kav. Polri yang mempunyai 
bakat/talenta menyanyi dapat ikut bergabung dalam PS 
Jemaat.

III 
* Mengikuti parade PS di GKI Citra Garden, hari sabtu, 
28-08-2004. Anggota PS = 27 orang (17 wanita, 10 pria). 
Dipimpin oleh Ibu Sianny. Peserta 11 Gereja.

* ± bulan Juli 2005, Ibu Sianny mohon ijin untuk tidak 
melatih/memimpin PS Jemaat GKI Kav. Polri, karena 
Ibu Sianny mau menengok anak2nya yg studi di luar 
negeri dan akan cukup lama tinggal disana.

* Oleh karena itu, untuk sementara waktu PS Jemaat 
dilatih & dipimpin oleh Bpk. Saragih sampai ± Des 2005 
saja, karena kondisi kesehatan Bpk. Saragih yg kurang 
menunjang.

* Mulai Januari – Maret 2006, PS Jemaat vacum lagi.

* Kemudian mulai April 2006 s/d sekarang, PS Jemaat 
dilatih & dipimpin oleh Bpk. Sihotang dengan jumlah 
anggota ± 32 orang (Bila semuanya hadir).

Demikianlah kisah perjalanan sejarah PS Jemaat GKI 
Kav. Polri.

// Koord.:  Ratna S.P. //
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 GKI Kavling Polri, Jelambar
 Jakarta Barat

Eva, salah satu dari sedikit musisi dan singer yang 
hadir, mengaku ikut karena diminta Warih sebagai 
musisi. Sementara Togap, sang suami tercinta, ikut 
karena menemani sang isteri. Pengakuan jujur yang 
patut dihargai,

mengingat Eva baru diminta 
jadi musisi hanya beberapa 
hari menjelang hari H. 
Sepandai-pandainya Devi 
mengisi waktu, lama-lama 
hadirin begah juga kalo si 
pembicara belum kunjung 
datang. Ibu pembicara, anda 
sedang di mana sih, dari tadi 
ngakunya sudah sampai lampu 
merah Cisarua. Hampir 2 jam 
menunggu, akhirnya beliau 
datang. 

Dua session yang di rencanakan mau tak mau 
harus digabung menjadi satu, dengan hanya diselingi 
jeda yang singkat. Materi yang dibawakan rasanya rada 
jauh dari yang diharapkan. Peserta tambah boring. Yang 
duduk di bangku belakang sempat tertidur diterpa angin 
yang semilir sejuk. 

Rencana bikin acara kebersamaan pun 
dibatalkan. Sebagian peserta takut kena macet dan 
pengin pulang lebih cepat. Okelah, tapi berfoto-foto 
dulu dong, mau nggak? Yang ini mah gak usah disuruh, 
langsung pada berjejer rapi. 

Baru semenit jalan, Bu Joko mengusulkan 
session tambahan, yaitu belanja! A not bad proposal. 
Panitia segara mengkontak bis yang berjalan di depan 
untuk berhenti di areal Tahu Yun-yi. 

Yang namanya ibu-ibu, udah kulturnya belanja. 
Begitu pintu bis dibuka langsung menghambur menyerbu 
si penjual tahu. Gak mau ketinggalan, juga bapak-
bapaknya. Di sana mereka tak hanya menyikat tahu, 
tapi juga memborong roti unyil, kue serabi dan aneka 
kue kering lainnya. Ibu Indri Cs malah meyantap ria tahu 
yang dimasak di tempat di meja restoran. 

Session ini yang menyenangkan ini juga tak 
boleh berlangsung berlama-lama. Pukul 16.00 lebih 
sedikit, kedua bis sudah sampai di gereja. Panitia 
sempat bingung sedikit lantaran tas Ibu Yitno tak ada di 
dalam bis, tapi akhirnya diketemukan di dalam kamar 
mandi konsistori. 

// Warih Desantoro //


