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Yth. Pdt. Kongsi Ginting 
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Mejuah-juah Pendeta, 
Arah surat enda, ateku mindo tolong man bandu gelah min i sampatindu ibas ndungi tesisku alu 
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si kukirimken enda.  
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Ibas aku nari, 
 
Pdt. Rosiana  Sinulingga 
 
 
 
 
 
 

Lampiran wawancara dengan Responden dan Informan Kunci 

 

I. Responden 
1. Nama : Pt. Kampion Kaban 

Jabatan: Sekretaris Runggun GBKP Semarang. 

Penanya: Rosliana Sinulingga 

1. Tanya : Apakah bapak tau apa itu PJJ? 

Jawab: Ya saya tahu,  

2. Tanya:Apa pengertian Bapak tentang PJJ? 

Jawab: PJJ atau Perpulungen Jabu-Jabu beda dengan kebaktian Minggu. PJJ 

dilakukan dirumah-rumah tapi kadang juga digereja. PJJ lebih kepada dialog, ada 

kesempatan pada jemaat untuk berbicara, berbagi pengalaman dan kesaksian tapi 

kebaktian satu arah (monolog). Di dalam PJJ juga ada diskusi kelompok dan diskusi 

kadang menarik kadang kurang menarik, tergantung yang membawakannya. 

3. Tanya: Bagaimana dengan SDM yang membawa materi PJJ? 

Jawab : Kalau SDM di kota Semarang mampu memahami materi dengan baik, 

walaupun kadang materi kurang relevan 

4. Tanya: Bagaimana dengan materi? 

Jawab : Kurang relevan untuk di kota, tema dalam materi misalnya cocok untuk di 

desa tapi tidak tepat untuk di daerah kota 

5. Tanya : Hambatan-hambatan apa yang dihadapi dalam pelaksanaan PJJ? 

Jawab : Hambatan-hambatan yang dijumpai misalnya:  

 Tempat atau tuan rumah untuk PJJ sulit karena ada pengaruh ke ekonomi 

jemaat karena PJJ biasanya makan besar jadi kadang mereka tidak mau 

rumahnya dibuat tempat PJJ. Ada juga karena rumahnya kecil 

 Materi yang tidak relevan sehingga mengurangi minat untuk ikut PJJ 

 Ada debat yang membuat jemaat malas berkomentar, membisu 

 Jarak antara satu rumah dengan rumah lain jauh sekali. Sehingga butuh waktu 

dan dana yang cukup agar sampai di tujuan 



6. Tanya :Apa solusi terhadap hambatan-hambatan tersebut? 

Jawab :  

♥ Untuk masalah tempat tidak mau rumahnya, maka cari rumah yang lain. Tidak 

sesuai jadwal juga tidak masalah. Mereka tukaran tempat jika tidak siap. Biasa ada 

komunikasi sebelum waktu PJJ dibuat. 

♥ Mendorong jemaat untuk ikut PJJ 

♥Menggunakan HP, SMS memberitahu dan mengundang jemaat sehari atau pada hari 

sebelum PJJ dilaksanakan 

7. Tanya: Apakah dampak positif PJJ? 

Jawab : Dampak positifnya: 

 Ada perkembangan iman keluarga 

 Dapat bertemu dan saling bertukar pengalaman 

8. Tanya: Apakah PJJ masih relevan? 

Jawab : Masih 

9. Tanya : Apa usul dan saran bapak tentang PJJ ke depannya? 

Jawab : ☺PJJ agar tetap dilakukan dirumah-rumah 

 ☺PJJ pastikan tidak makan besar cukup snack agar tidak memberatkan 

 ☺ Materi perlu disesuaikan dengan konteks yang ada. 

 

2. Nama Responden : Sudarmo Timotius Ginting 

Sebagai : permata Runggun Semarang 

Penanya : Rosliana Sinulingga 

1. Tanya : Apakah timotius tau apa itu PJJ? 

Jawab: Ya saya tahu,  

2. Tanya:Apa pengertian kamu tentang PJJ? 

Jawab: PJJ atau Perpulungen Jabu-Jabu merupakan wadah orang Karo Semarang 

bertemu dan bersilaturahmi juga dengan anak-anak Permata yang merantau dan studi 

di semarang. Permata datang dari berbagai wilayah di Indonesia. Dalam PJJ juga 

diketahui bagaimana adat dan agama saling mempengaruhi. Dalam PJJ, jemaat dapat 

mengenal iman dan budaya. 

3. Tanya: Bagaimana dengan SDM yang membawa materi PJJ? 

Jawab : Kalau SDM di kota Semarang mampu memahami materi walaupun kadang 

penjelasannya melebar dan kadang tidak mengena dengan kaum muda dan anak-anak. 

4. Tanya: Bagaimana dengan materi?  

Jawab : Kurang relevan 

5. Tanya : Hambatan-hambatan apa yang dihadapi dalam pelaksanaan PJJ? 

Jawab : Hambatan-hambatan yang dijumpai misalnya:  

 Materi yang tidak relevan sehingga mengurangi minat untuk ikut PJJ. Antara 

materi yang dibahas dan kesaksian yang diutarakan jemaat tidak nyambung. 

 Ada debat yang membuat jemaat malas berkomentar, membisu 

 Jarak antara satu rumah dengan rumah lain jauh sekali. Sehingga butuh waktu 

dan dana yang cukup agar sampai di tujuan. 

 Kadang pengaruh cuaca, hujan deras dsb sehingga tidak datang PJJ. 

 Motivasi untuk ikut PJJ tidak ada. 

 Lupa waktu PJJ karena 2x dalam satu bulan 

 Permata yang merantau dan studi di Semarang banyak, tapi karena libur 

banyak juga pulang kampung, sehingga PJJ menjadi sepi 

 SDM Pt./Dk. Kurang dalam memahami dan menyampaikan materi PJJ 



6. Tanya : Apa solusi terhadap hambatan-hambatan tersebut? 

Jawab :  

♥ SDM Pt./Dk. Ditingkatkan, Pemahaman Alkitab diperdalam 

♥ Mendorong jemaat untuk ikut PJJ 

♥Menggunakan HP, SMS memberitahu dan mengundang jemaat sehari atau pada 

hari sebelum PJJ dilaksanakan 

♥ Pelayan (Penatua, Diaken) peduli pada jemaat dengan mengadakan waktu doa 

dan puasa. 

7. Tanya: Apakah dampak positif PJJ? 

Jawab : Dampak positifnya: 

 Ada pencitraan diri permata berubah misalnya tadinya pendiam, dengan ikut 

PJJ menjadi kreatif, mampu berekspresi dan berimajinasi. 

 Dapat bertemu dan saling bertukar pengalaman 

 Dapat lebih memahami karakter dan mengenal pribadi orang Kristen Karo di 

Semarang baik lagi. 

 Dengan PJJ dapat membangun karakter permata menjadi lebi 

8. Tanya: Apakah PJJ masih relevan? 

Jawab : Masih 

9. Tanya : Apa usul dan saran bapak tentang PJJ ke depannya? 

Jawab : ☺ PJJ agar tetap dilakukan dirumah-rumah 

☺ PJJ menjadi wadah yang menarik kaum muda untuk berekpresi dan lebih 

inovatif 

 ☺ Materi perlu disesuaikan dengan konteks yang ada. 

3. Nama Responden : Pt. Meydian Syahputra Sinulingga 

 Jabatan : Seksi Pembangunan Gereja 

 Penanya  : Rosliana Sinulingga 

1. Tanya: Apakah bapak tahu apa itu PJJ? 

Jawab : saya tahu 

2. Tanya: apa itu pengertian PJJ menurut bapak? 

Jawab : PJJ merupakan perkumpulan keluarga-keluarga untuk membahas firman 

Tuhan, masalah-masalah dalam kelaurga, berbagi keluh kesah dan di bicarakan 

berdasarkan firman Tuhan. PJJ merupakan tempat berbagi (sharing pendapat dan 

persoalan-persoalan dalam kehidupan) 

3. Tanya: apa sebenarnya kegunaan PJJ bagi bapak? Apakah berguna bagi pendidikan 

iman keluarga? 

Jawab : ya, sebagian dirasakan keluarga berguna. Ada perubahan yang lebih baik 

dalam kehidupan keluarga. Namaun sebagian yang tidak datang, maka pesan PJJ tidak 

sampai pada keluarga itu sehingga  keluarga juga tidak ada perubahan. 

4. Tanya: Apa saja hambatan sehingga tidak terlaksana PJJ? 

Jawab : Hambatan-hambatannya antara lain : 

☺Jarak atau lokasi dari satu tempat (rumah) ke tempat lain jauh 

☺ Pertumbuhan iman belum ada  

☺ kesadaran akan pentingnya PJJ belum ada 

5. Tanya: apa usaha bapak dan pelayan lainnya/pengurus dalam mengatasi hambatan-

hambatan PJJ? 

Jawab : Usaha-usaha yang dilakukan adalah : 



☺Mengadakan acara perjumpaan Tahun baru antara Pt. Dkn, Pdt. dan jemaat. Dalam 

pertemuan tersebut diuraikan bagaimana keadaan jemaat dan perkembangan PJJ serta 

kegiatan gereja lainnya. 

☺ Mengajak dan menyadarkan jemaat untuk datang dalam kegiatan yang dilakukan 

gereja.  

6. Tanya: apakah materi menjangkau/ cocok untuk semua usia? 

Jawab : Materi sebagian menjangkau dan cocok untuk segala usia, tapi ada sebagian 

lagi tidak dimengerti/ relevan dengan keadaan jemaat. Hal ini mungkin dikarenakan 

penulis bahan PJJ mempunyai latar belakang pendidikan yang tinggi, bahasa juga sulit 

dimengerti. 

7. Tanya: apa yang membuat PJJ dapat terus berjalan? 

Jawab : slah satu pendorong agar terus PJJ adalah sumber keuangan gereja, tidak ada 

PJJ sumber keuangan minus sehingga sulit melakukan kegiatan pelayanan jika tidak 

ada dana.  

8. Tanya : Apakah ada persiapan khusus dalam menyiapkan bahan PJJ? 

Jawab : ada persiapan dinamakan sermon (persiapan pelayanan gereja). Biasa dibahas 

bahan kotbah, PJJ terutama bahan diskusi dan bagaimana persiapan pelayanan selama 

satu bulan atau minggu ke depannya. 

9. Tanya: Bagaimana peserta sermon?apakah semua datang Pt. Dk.? 

Jawab : Yang datang 50% Pt. Dk. 

10. Tanya:  apakah bapak dan gereja bapak mengadakan evaluasi terhadap bahan/materi 

yang sudah dipakai ? 

Jawab :Belum ada 

11. Tanya: apa saja program pendidikan iman yang dilakukan digereja bapak selain PJJ? 

Jawab : ada program kategorial seperti PA mamre (kaum bapak), PA Moria (Kaum 

Ibu), PA Permata (Pemuda) dan KA/KR (Kebaktian Anak dan Remaja) 

12. Tanya: Apa usul dan saran bapak akan PJJ yang akan datang? 

Jawab : 

 

II. Wawancara dengan Informan Kunci  dan FGD: 

A. Nama : Pdt. Sabar Brahmana 

Jabatan : Ketua Klasis Jakarta Bandung 

Penanya : Rosliana Sinulingga 

Daftar wawancara: 

1. Tanya : apa peran PJJ? 

Jawab: Peran PJJ sangat positif, dengan PJJ kita bertemu, peran kekluargaan tinggi, 

momen untuk peningkatan spiritualitas. Dalam PJJ banyak dibahas tentang keluarga, 

bagaimana menjaga keutuhan keluarga, banyak mengambil tema membangun Rumah 

tangga Kristen. 

2. Tanya : Siapa saja peserta PJJ? 

Jawab : Pada awalnya semua unsur dalam jemaat (anak, remaja, pemuda dan 

dewasa/orangtua) ikut dalam PJJ, namun dalam perkembanganya permata/pemuda 

jarang datang dikarenakan ada juga program dan PA masing-masing lembaga 

(misalnya  ada PA pemuda, kaum bapak, kaum ibu dan anak-Remaja)  yang dilakukan 

sekali dalam seminggu untuk masing-masing kategorial. 

3. Tanya : apakah PJJ juga dilakukan setiap minggu (sekali dalam seminggu)? 

Jawab: ya dilakukan satu dalam satu minggu 

4. Tanya : apa saja hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan PJJ? 

Jawab: Jika konteks kota hambatannya antara lain jarak satu rumah dengan rumah lain 

yang jauh, pekerjaan yang sibuk dan kemacetan di jalan. 



5. Tanya : Bagaimana dengan SDM pelayan dan materi PJJ? 

Jawab : Bahan/materi sudah bagus, hanya dalam pelaksanaan tema perlu dipersiapkan 

secara baik oleh pelayan (Pt./Dk./Pdt). sehingga SDM perlu ditingkatkan lagi 

misalnya dengan mengikuti persiapan pelayanan dalam sermon yang diadakan 

masing-masing Ruggun Gereja. 

6. Tanya : Bagaimana bapak mengatasi hambatan-hambatan yang dialami dalam 

pelaksanaan PJJ? 

Jawab: untuk mengatasi hal-hal tersebut diatas perlu diadakan yang namanya Jetro 

Sistem yaitu dalam 1 sektor misalya ada 30 kk dan ada 3 jumlah Pt./Dk. Maka 

masing-masing Pelayan membina 10KK. Dipetakan sesuai kedekatan jarak antara 1 

pertua dengan 10kk binaannya. Jadi satu Pt./Dkn. Akan menjangkau, memperhatikan 

bagaimana perkembangan 10 keluarga tersebut. 

7. Tanya : Apakah ada acara pembinaan iman kepada warga gereja selain PJJ? 

Jawab: Pembinaan ada dilakukan baik untuk Pt./Dk./Pdt. dan kepada jemaat yaitu 

melalui sermon-sermon, ceramah/seminar-seminar, workshop, dan sebagainya 

8. Tanya : Apa program pembinaan terhadap keluarga? 

Jawab : Program pembinaan dalam keluarga dilakukan dalam retret 

9. Tanya : apakah PJJ masih relevan untuk saat ini? 

Jawab: jawabannya relatif, ada sebagian daerah PJJ sangat relevan dan semakin 

bertumbuh, ada juga daerah biasa-biasa saja dan ada pula yang menurun. Hal ini 

tergantung dari pelayan Pt./Dk./Pdt. Jika pelayanan dan kehidupan spiritualitas 

pelayan baik dan bertanggungjawab (SDM pelayan baik) maka jumlah jemaat yang 

hadir PJJ meningkat. Tapi jika SDM tidak baik dan jemaat tidak memperoleh manfaat 

dalam PJJ maka mereka enggan untuk hadir dalam PJJ 

10. Tanya : apa saran bapak untuk PJJ yang akan datang? 

Jawab: PJJ dapat menjadi sarana untuk saling menguatkan dan sebagai tempat untuk 

peduli/empati satu dengan yang lain 

 

B. FGD (Rg. Belawan Medan, Minggu Mei 2013) Membahas PJJ 

 

1. Fungsi Gereja menurut: 

 Dk. NG(seorang Diaken perempuan) : Gereja adalah tempat beribadah dan memuliakan 

namaTuhan, tempat mencurahkan beban jemaat. Tugas Gereja adalah melayani jemaat, 

melindungi jemaat yang berbeban berat, menolong jemaat menjadi saksi bagi orang-

orang sekitarnya. 

AB (Permata GBKP) : fungsi gereja adalah :  

-meningkatkan nilai-nilai spiritualitass setiap individu 

- mengayomi/mempererat tali kasih di antara sesama jemaat 

- wadah/tempat jemaat Kristen menunjukkan dan membagikan talenta yang dimiliki 

Tugas Gereja adalah : 

- Menjadi tempat untuk berkomunikasi dengan Tuhan 

- Menegur dan memberitahu jamaat yang kurang aktif dalam kegiatan gerejawi 

- Sarana dan prasarana mendekatkan diri dengan Tuhan 

MST ( pemuda gereja) sama pendapat dengan DG (seorang kaum ibu). Fungsi Gereja 

adalah wadah bagi jemaat untuk saling mempersatukan  pelayanan di dalam Tuhan. 

Sementara tugas Gereja adalah Diakonia, marturia dan koinonia.  

MS (seorang ibu)  menyatakan bahwa gereja berfungsi untuk menyelamatkan manusia 

dan memberitakan firman Tuhan. 



SS (seorang bapak/mamre) menyatakan gereja berfungsi sebagai pembimbing 

masyarakat ke jalan yang benar. 

DS (seorang pemuda/permata) menyatakan bahwa fungsi gereja adalah sebagai wadah 

yang memberitakan tentang JuruSelamat yaitu Yesus Kristus 

RS (seorang bapa/mamre) mengatakan bahwa fungsi gereja dalah tempat beribadah 

setiap minggu, mengadakan acara perjamuan kudus, mengadakan kebaktian PJJ, Mamre, 

moria sesuai dengan jadwal gerejawi dan membuat peraturan-peraturan untuk ditaati 

jemaat. Tugas gereja adalah melayani jemaat dengan kasih. 

 

2. Apa pengertian bapak, ibu sdr/i tentang PAK? 

DG mengataka PAK adalah merupakan dasar kehiduupan iman seseorang untuk bisa 

mempercayai Yesus Kristus. 

MST  sama dengan MS menyatakan PAK adalah pendidikan yang mengajarkan kita 

tentang agama Kristen yang menjadi pengikut Yesus Kristus serta dari pendidikan ini 

kita dapat mengetahui apa hak dan kewajiban kita sebagai pengikut Kristus. 

AB mengatakan bahwa dengan PAK merupakan ilmu yang mengajarkan dan 

memberikanpengetahuan tentang Allah. 

NG mengatakan bahwa PAK merupakan pendidikan yang mempelajari tentang 

Kekristenan dan dari PAK di harapkan bahwa orang yang dididik menjadi orang yang 

mengerti  tentang apa kekristenan itu. Nara didik menjadi beriman pada Tuhan. 

RS mengatakan bahwa PAK merupakan pendidikan yang mengajarkan bagaimana kita 

dapat mengenal Tuhan dan kita menampakkan hasilnya melalui buah-buah Roh yaitu 

kasih, murah hati, sabar, dsb ( Galatia 5:22-23) 

 

3. Apa itu PJJ dan bagaimana pelaksanaanya? 

DS, MST dan NDG mengatakan PJJ adalah kebaktian keluarga dimana ada anak, bapak 

dan ibu yang berkumpul. Selama ini PJJ berjalan dengan baik dan setiap PJJ di damping 

oleh Pertua dan Diaken. PJJ dilakukan setiap hari Rabu. 

NTG menyatakan bahwa PJJ adalah perkumpulan orang-orang percaya pada Tuhan. 

RS menyatakan PJJ selama ini kurang berjalan dengan baik karena acara monoton, 

kurang semangat, tapi ada juga beberapa yang rindu untuk hadir di PJJ. 

 

4. Apa saja hambatan dalam PJJ? 

AB pemuda tidak ada yang datang karena tidak ada teman dan malas. 

MS menyatakan selain malas adalah kurang iman. 

NDG  dan NTG menyatakan bahwa ada beberapa hal yang membuat jemaat tidak hadir 

dalam PJJ adalah karena waktu PJJ bersamaan dengan waktu bekerja, malas, kurangnya 

pengetahuan akan pentingnya PJJ, kurang beriman, minim pengertian tentang firman 

Tuhan. 

RS menyatakan bahwa PJJ kurang diminati adalah karena factor alam misalnya hujan 

sehingga jemaat malas untuk pergi, selain itu para pertua dan diaken juga kurang 

bersemangat dalam menyampaikan bahan PJJ 

SS menyatakan karena kesibukan harian dan pekerjaan sehingga lupa untuk datang PJJ. 

DS menyatakan waktu PJJ yang tidak tepat dan juga keinginan daging yang kalah 

dengan keinginan Roh. 

 



5. Apakah ada dampak dari PJJ pada keluarga bpk/ibu/sdr/i? 

DS menyatakan bahwa dia menjadi lebih sabar dari sebelumnya. 

NTG, MS dan SS menyakan PJJ membawa pengaruh yang baik dan menuntun ke jalan 

yang benar. 

RS menyatakan bahwa keluarganya semakin diberkati oleh Tuhan 

NDG menyatakan bahwa dia semakin kuat dalam Tuhan dan imannya juga semakin 

bertumbuh. 

 

6. Apa saja materi dan topic yang dibahas dalam PJJ? 

MS : PJJ membahas masalah keluarga, ekonmi dan iman 

NDG : menambahkan masalah kehidupan dalam masyarakat, hubungan antar anggota 

keluarga, dsb 

RS :  PJJ membahas firman Tuhan 

SS  : materi dan bahan PJJ sesuai dengan ketentuan moderamen/sinode. 

NTG : masalah lingkungan dan keluarga 

 

7. Apakah bahan dan materi sesuai dengan usia? 

Pada umumnya responden menjawab sebagian ada yang sesuai dn sebagian lagi tidak 

sesuai dengan tingkatan umur peserta PJJ 

 

8. Apakan bahan PJJ sudah dipersiapkan dan dievaluasi? 

NTG : sudah dipersiapkan dengan baik dan dievaluasi dalam kehidupan sehari-hari. 

RS : PJJ belum dipersiapkan sebelumnya dan juga belum mengevaluasi 

NDG : PJJ kadang dipersiapkan dan kadang-kadang juga dievaluasi 

 

9. Siapa saja peserta PJJ? 

Semua responden menjawab bahwa peserta PJJ adalah keluarga Bapak, ibu dan anak tapi 

kenyataannya hanya bapak-bapak (mamre) dan kaum ibu (moria) yang hadir dalam PJJ. 

Alasanya sudah ada PA pemuda dan remaja tersendiri, ada juga yang malas dan ada yang 

memang masih kuliah dan belum pulang kerja waktu PJJ diadakan. 

 

10.  Apa pengertian bpk/ibu/sdr/i tentang keluarga? 

Hampir semuanya menjawab keluarga adalah terdiri dari bapak, ibu dan anak-anak.  

NDG : Kesatuan antara ibu, bapak dan anak yang hidup dalam satu keluarga yang rukun 

dan damai. 

AB : keluarga adalah kelompok pertama dan utama di dalam kehidupan. Orangtua 

merupakan oknum yang menurunkan banyak hal misalnya norma dan karakter pada 

anak-anaknya. 

NTG : keluarga adalah gereja kecil 

 

11.  Apakan PJJ masih relevan untuk saat ini? 

Semua peserta FGD setuju bahwa PJJ masih relevan dan sangat perlu untuk 

dikembangkan.  

MST menambahkan PJJ adalah wadah untuk mengetahui realita yang terjadi di dalam 

keluarga karena setiap keluarga mempunyai pengalaman untuk dibagikan dan ada juga 

diskusi dalam PJJ. 

RS menambahkan bahwa pertua dan diaken perlu meningkatkan SDM untuk 

membawakan materi-materi PJJ jika Pdt tidak bisa hadir. PJJ perlu dipersiapkan lagi. 

 



12. Selama bpk/ibu/sdr/i mengikuti PJJ, apakah mengalami perkembangan iman? Apakah 

ada kaitan iman dan perbuatan? 

NTG, MS dan SS : mengalami perkembangan iman dan antara iman dan perbuatan ada 

hubungannya karena iman tanpa perbuatan adalah mati. 

AB dan DG : kaitan iman dan perbuatan yaitu iman kita berkembang tentu perbuatan 

kita berubah menjadi lebih baik. 

RS : mengalami perkembangan iman dan juga kesehatan serta menerima berkat dari 

Tuhan. 

NDG : selain mengalami perkembangan iman, dalam perjumpaan dengsn teman-teman, 

berinteraksi dengan berbagai macam sifat dan karakter jemaat menambah pengetahuan 

dan hikmat kita. 

MST dan DS : Iman adalah kepercayaan yang kita tampakkan dalam kasih yang nyata. 

Iman dapat kita ketahui melalui perbuatan yang kita lakukan, 

 

 

 



 

 



 



 

 

  



 


