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MOTTO 

 

Selalu ada harapan bagi mereka yang berdoa 

Selalu ada jalan bagi mereka yang berusaha 
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ABSTRACT 

 

Pelayanan merupakan membagikan hak yang disediakan Tuhan bagi setiap orang baik lahir 

maupun batin. Gereja sebagai persekutuan yang mempedulikan manusia, membangun pelayanan 

yang holistik artinya semua aspek pelayanan harus diperhatikan dan Gereja terpanggil untuk 

bekerja sama lebih banyak dan lebih baik lagi dengan berbagai pihak yang ada didalam ataupun 

yang berada di luar gereja. Begitu juga GPIB Ekklesia Bandara I Gusti Ngurah Rai terhadap 

kunjungan wisata Rohani. 

Dalam penyusunan tulisan ini, penulis disarankan untuk menggunakan metode penelitian 

kualitatif. Dengan demikian, semua penjelasan dalam tulisan ini merupakan  data deskriptif yang 

berupa kata-kata tertulis, pernyataan lisan para informan serta perilaku yang dapat diamati oleh 

penulis pada saat penelitian berlangsung. Penulis juga memakai wawancara dan studi pustaka 

dengan menggunakan buku-buku yang berkaitan dengan pelayanan gereja, wisatawan dan 

lainnya sebagai tehnik pengumpulan data guna membuat tulisan ini. 

  

Penelitian yang telah dilaksanakan oleh penulis menghasilkan bahwa perubahan jelas 

akan menimbulkan permasalahan dan tantangan-tantangan bagi GPIB Ekklesia, namun   

perubahan   juga   dapat   membawa   pembaharuan  bagi   GPIB Ekklesia, ketika GPIB Ekklesia 

mampu hidup dalam perubahan tersebut. Hal inilah yang harus dilakukan oleh GPIB Ekklesia 

yang berada ditengah-tengah pariwisata di Bali. Karena GPIB Ekklesia pasti mampu memberi 

warna tersendiri bagi pariwisata di Bali. Hal ini tidaklah sulit bagi GPIB Ekklesia karena 

Ekklesia memiliki potensi Sumber Daya Insaninya. Dalam kenyataannya melalui kehadiran 

gereja GPIB Ekklesia di Bali dapat menjadi sarana untuk memperluas pemahaman dan 

keberadaan Tuhan dalam perjalanan wisata sekuler dengan pelayanan gereja yang mencakup 

mereka semua. 

 

Kata Kunci : GPIB, Pelayanan, Pelayanan Gereja, Pelayanan Wisatawan 
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PElAYANAN GPIB “EKKLESIA” BANDAR UDARA I GUSTI NGURAH RAI BALI 

TERHADAP KUNJUNGAN-KUNJUNGAN WISATA ROHANI 

 

I. PENDAHULUAN 

Bali adalah pulau di Indonesia, sekaligus salah satu provinsi di Indonesia. Bali terletak 

diantara pulau Jawa dan Pulau Lombok.
1
 Ibukota provinsinya adalah Denpasar, yang terletak di 

bagian selatan pulau itu. Beraneka ragam agama yang ada di Pulau Bali antara lain: Islam, 

Budha, Katolik, Kristen dan Hindu, namun mayoritas penduduk Bali adalah masyarakat yang 

beragama Hindu.  

Provinsi Bali berdiri pada tanggal 14 Agustus 1958, berdasar UU No. 84/1958. Pulau Bali 

beribukota di Denpasar. Batas-batas Pulau Bali adalah sebagai berikut: Batas Utara : Laut Jawa, 

Batas Timur : Selat Lombok, Batas Selatan : Samudera Hindia, Batas Barat : Selat Bali.
2
Secara 

Geografis Provinsi Bali terletak pada 8°3’40” - 8°50’48” Lintang Selatan dan 114°25’53” - 

115°42’40” Bujur Timur.
3
 Secara administrasi, provinsi Bali terbagi menjadi delapan kabupaten 

dan 1 kota, yaitu kabupaten Gianyar, Jembrana, Tabanan, Karangasem, Klungkung, Bangli, 

Buleleng dan kota Denpasar yang juga merupakan Ibukota Provinsi. Luas total wilayah provinsi 

Bali adalah kira-kira ± 5.634,40 ha dengan panjang ± 529 km.
4
 Kemudian tempat-tempat yang 

menjadi tujuan utama para wisatawan domestik maupun internasional adalah Kuta, Seminyak, 

Jimbaran dan Nusa Dua. Di daerah inilah GPIB “Ekklesia”  Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai 

berada. Wisata rohani selalu dikaitkan dengan tradisi budaya kelompok tradisionalis, yang 

berbarengan dengan kesadaran spiritualitas masyarakat sekarang sehingga menjadi kebutuhan 

hidup tanpa melihat kelas sosial maupun statusnya.
5
  Walaupun  pemahaman wisata rohani 

merupakan wisata yang dikaitkan dengan agama, kepercayaan dan atau pun adat istiadat. Wisata 

rohani bisa dilakukan baik perorangan atau pun kelompok dan lembaga. Tujuan dari wisata 

rohani ini adalah untuk membuka wawasan atau pemikiran, nilai-nilai budaya yang dikemas 

dalam keagamaan, “study banding” (hal baru yang dapat diterapkan di tempat asal), dan 

mendapatkan pengalaman. Orang beriman dapat menikmati perjalanan wisata, karena keindahan 

alam Bali, namun juga dapat direfleksikan secara religius, sebagai rasa syukur terhadap Tuhan 

                                                           
1
Michel Picard, Pariwisata Budaya dan Budaya Pariwisata,(Jakarta Selatan,Kepustakaan Populer Gramedia,2006) 

2
https://id.wikipedia.org/wiki/Balidiakses pada tanggal 7 juli 2017 pada pukul 16.18 Wib. 

3
Badan Stastistik Bali, Bali dalam angka 2015,( Bali :BPS Provinsi Bali, 2015) BPS Provinsi Bali, Hal 3 

 
5Oka A. Yueti, Dasar-dasar Pengertian Hospitaliti dan Pariwisata, PT. Alumni, Bandung, 2010, hlm.56 

https://id.wikipedia.org/wiki/Bali
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lewat persekutuan yang mana dapat dikatakan menjadi warna berbeda dengan wisata rohani yang 

biasanya dilakukan. Sehingga ketika turis domestik atau internasional yang datang ke Bali dan 

beragama Kristen Protestan, maka GPIB “Ekklesia”  Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai menjadi 

tujuan untuk beribadah di hari minggu.  

Secara ideal setiap gereja (jemaat) mengalami pertumbuhan dari waktu ke waktu. 

Pertumbuhan itu dapat di lihat dari jumlah anggota terdaftar di suatu gereja tetapi juga dapat di 

lihat dari jumlah pengunjung kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan termasuk pada kebaktian hari 

minggu. Terkait dengan pengunjung kebaktian hari minggu pada gereja-gereja, ada beberapa 

kemungkinan yang biasa terjadi. Ada gereja yang kecenderungan pengunjung kebaktian hari 

minggunya mengalami penurunan. Ada gereja yang terlihat seperti stagnan, dimana dalam 

beberapa tahun pengunjung kebaktian hari minggunya terlihat tetap. Tetapi ada gereja yang 

mengalami perkembangan seperti salah satu gereja yang pengunjung kebaktian hari minggunya 

terlihat mengalami perkembangan yang signifikan adalah Gereja Protestan di Indonesia bagian 

Barat (GPIB) “Ekklesia”  Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai Bali. Jumlah Kepala Keluarga yang 

terdaftar di GPIB “Ekklesia”  Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai sampai dengan April 2017 

dengan jumlah 10 sektor pelayanan adalah 410 KK. Namun pada kenyataan yang ada jumlah 

jemaat yang hadir di setiap ibadah hari Minggu lebih dari jumlah KK yang terdaftar. Sebagai 

contoh penulis memaparkan jumlah kehadiran jemaat di Ibadah Hari Minggu bulan Juni – Juli 

2017, dalam table di bawah ini:
6
 

01: Daftar Kehadiran Jemaat 

Tanggal Ibadah 

pukul 07.00 

Wita 

Ibadah 

pukul 09.00 

Wita 

Ibadah 

pukul 18.00 

Wita 

Ibadah 

pukul 08.00 

Wita (Pos 

Puri Gading) 

Total 

4 Juni 280 703 473 102 1.558 Orang 

11 Juni 325 495 401 79 1.300 Orang 

18 Juni 347 550 467 62 1.426 Orang 

25 Juni 302 418 441 103 1.264 Orang 

                                                           
6
Data Administrasi kantor GPIB “Ekklesia”  Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai31 Juli 2017 
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2 Juli 279 611 400 116 1.406 Orang 

9 Juli 444 604 460 - 1.508 Orang 

16 Juli 492 654 369 90 1.605 Orang 

23 Juli 388 628 404 115 1.535 Orang 

30 Juli 331 507 395 105 1.338 Orang 

Sumber: Warta jemaat 2017 

Dengan jumlah jemaat yang hadir di setiap Ibadah Hari Minggu seperti table di atas, maka 

muncul permasalahan yang menarik untuk diteliti adalah mengenai pentingnya anggota warga 

jemaat GPIB Ekklesia mengambil bagian dan turut aktif dalam pelayanan terhadap jemaat 

simpatisan yang menumbuhkan perekonomian gereja. Memang tidak bisa di pungkiri bahwa 

jemaat simpatisan yang beribadah di GPIB Ekklesia membawa dampak yang sangat positif, 

seperti contohnya yang sangat terlihat adalah keuangan GPIB Ekklesia sebesar Rp. 

1.563.831.638 (satu miliar lima ratus enam puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh satu ribu 

enam ratus tiga puluh delapan rupiah. Disini warga jemaat GPIB Ekklesia tidak bisa 

mengabaikan jemaat simpatisan yang hadir didalam Ibadah Hari Minggu. Namun warga jemaat 

harus memberikan tindakan nyata kepada jemaat simpatisan. Sebab gereja sebagai persekutuan 

yang memperdulikan manusia, membangun pelayanan yang holistik artinya semua aspek 

pelayanan perlu diperhatikan dan gereja terpanggil untuk bekerja sama lebih banyak dan lebih 

baik lagi dengan berbagai pihak yang ada didalam atau pun yang berada di luar gereja. Karena 

gereja adalah bagian dari masyarakat sehingga diharapkan orang dapat datang dan berkumpul, 

bersekutu dan memuliakan Tuhan, tanpa merasa diri sebagai warga jemaat atau simpatisan. 

Karena gereja mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mempersiapkan warga jemaat 

pendatang atau simpatisan yang turut mengambil bagian pelayanan dalam ibadah umum di hari 

minggu.  

Emmanuel Gerrit Singgih
7

 menyebutnya dengan 3 aspek gereja yang digambarkan 

dengan segitiga sama sisi, yang pada masing-masing sudut ditempatkan, 

- Kainonia (Institusional) 

- Marturia (Ritual)  

- Diakonia (Etikal) 

                                                           
7
E.G. Singgih, Reformasi dan transformasi Pelayanan Gereja Menyongsong Abad ke–21, Kanisius, Jogjakarta, 1997, hlm 25-27 
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 Segi-segi itu merupakan keseimbanagan yang terus-menerus harus di jaga, karena ketika 

gereja hanya menekankan segi kelembagaan dan ritual, maka gereja hanya ada untuk diri sendiri, 

kalau pelayanan hanya dianggap aspek ritual atau alat untuk membangun organisasi gereja, maka 

pelayanan tidak akan pernah menjadi pelayanan sosial yang menjangkau masyarakat luas. Ketiga 

tugas panggilan ini harus saling terkait, karena persekutuan gereja harus terarah keluar yaitu 

Persekutuan yang bersaksi dan melayani. Oleh karena itu pelayanan utuh dari Gereja dapat 

dirumuskan sebagai berikut: “Gereja yang seutuhnya memberitakan Injil yang seutuhnya tentang 

Kristus yang seutuhnya bagi manusia dan dunia seutuhnya”. Gereja seutuhnya artinya tidak 

terlepas satu dengan yang lain, dan selalu dalam kebersamaan dengan pihak lain.  

Secara etimologi,  kata  gereja berasal  dari bahasa Yunani “Ekklesia” yang artinya 

mereka yang dipanggil keluar. Pengertian ini maka yang tergabung dalam persekutuan ini adalah 

orang-orang pilihan yang sudah dipanggil keluar dari lingkungannya yang gelap. Tetapi pada 

saat yang sama, mereka yang sudah dipanggil keluar tersebut kembali diutus ke dalam dunia, 

kedalam lingkungannya untuk menjadi garam dan terang (Mat. 5:13-14). Itu berarti Allah 

memanggil umat pilihanNya bukan untuk dijadikan umat simpanan-Nya atau menjadi suatu umat 

yang diisolirkan dari lingkungan masyarakat sekitarnya (eksklusif). Pemanggilan Allah atas 

umat-Nya ini untuk dijadikan garam dan terang bagi kegelapan dan ketawaran yang masih ada di 

sekitarnya.
8
 Oleh sebab itu, adanya pemberitaan Firman Allah yang benar; penyelenggaraan 

sakramen yang kudus dan penegakan disiplin, tetapi juga harus menjadi gereja bagi orang lain. 

Garam dan terang tidak berfungsi bagi dirinya sendiri, garam dan terang selalu berfungsi bagi 

yang lain. Bagaimana gereja dapat menjadi gereja bagi orang lain? Melalui pemenuhan tugas 

pelayanan yang telah Allah mandatkan kepada gereja. Mandat ini merupakan Missio Dei dari 

pada Allah. Missio Dei memberitakan kabar baik bahwa Allah adalah Allah untuk semua 

manusia, ini jangan dipersempit menjadi bahwa Allah hanya untuk orang kristen. Gereja adalah 

persekutuan orang-orang yang menanggapi atau menjawab panggilan Allah dalam iman untuk 

ikut mengambil bagian dalam karya penyelamatan Allah melalui Kristus. Gereja kemudian 

menjadi persekutuan orang-orang yang mengikut Yesus; persekutuan murid-murid Yesus. 

Sebagai persekutuan pengikut Yesus, gereja sering digambarkan sebagai tubuh Kristus. 

Gambaran itu mengandung arti bahwa Tuhan Yesus sebagai Kepala Gereja. Bersama dengan 

                                                           
8
Malcolm Brownlee, Tugas Manusia dalam Dunia Milik Tuhan: Dasar Teologis bagi Pekerjaan OrangKristen 

dalam Masyarakat, (Jakarta : BPK Gunung Mulia, 1993), hl. 139 
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Koinonia dan Marturia, Diakonia adalah Tri-tugas gereja yang menjadi satu kesatuan dan tidak 

dapat dipisahkan satu sama lain. Pelayanan gereja ini harus dilaksanakan secara terpadu dan 

bersamaan sehingga menjadi pelayanan gereja yang holistik. Karena itu membahas diakonia 

tidak dapat dipisahkan dari pelayanan gereja yang sering kita kenal sebagai tugas panggilan 

gereja. Itu berarti diakonia gereja adalah bagian integral dari pelayanan utuh atau menyeluruh 

gereja Tuhan di dalam dunia ini. Gereja lahir dan tumbuh tidak terlepas dari hakekatnya untuk 

melayani sesama dalam menjawab pergumulan yang sedang di hadapi manusia. Gereja dalam 

dirinya sendiri menyadari akan adanya tugas panggilan di tengah-tengah dunia ini sepanjang 

zaman, maka penulis ingin mengangkat judul PELAYANAN GPIB “EKKLESIA” BANDAR 

UDARA I GUSTI NGURAH RAI BALI TERHADAP  KUNJUNGAN-KUNJUNGAN 

WISATA ROHANI. 

 Berdasarkan permasalahan di atas, maka yang menjadi masalah pokok dalam penelitian 

ini adalah Bagaimana pelayanan GPIB “Ekkesia” Bandara International I Gusti Ngurah Rai 

terhadap wisatawan di Bali sehingga tujuan penelitian adalah Mendeskripsikan Pelayanan GPIB 

“Ekllesia” Bandara International I Gusti Ngurah Rai terhadap Wisatawan Di Bali. Diharapkan 

penelitian ini memiliki manfaat. Secara Teoritis, Penelitian ini diharapkan mampu menambah 

pengetahuan bagi mahasiswa maupun penelitian berikutnya. Hal yang sama juga diharapkan 

bermanfaat bagi gereja (pendeta dan majelis). Secara Praktis Bagi peneliti sendiri hasil penelitian 

ini menambah pemahaman Pendeta, majelis dan warga jemaat kepada simpatisan yang 

melakukan wisata rohani di GPIB “Ekklesia”  Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai. Selain itu bagi 

gereja mendapatkan pemahaman yang baru untuk lebih memperhatikan simpatisan yang 

melakukan wisata rohani di Bali. Metode Penelitian, Penelitian ini akan dilakukan dengan 

menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif di GPIB “Ekklesia” Bandar Udara 

I Gusti Ngurah Rai. Karena penelitian kualitatif memiliki ukuran data yaitu logika, dimana 

dengan logika menolak dan menerima sesuatu yang dinyatakan berupa kalimat, yang dirumuskan 

secara cermat. GPIB “Ekklesia” Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai merupakan satuan 

pengamatan yang akan dilakukan penulis.  
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Sistematika  Penulisan  

 

Penulis akan membagi tulisan ini ke dalam lima bagian, yakni sebagai berikut: 

Bagian pertama membahas tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian. Bagian kedua 

tentang pemahaman- pemahaman dan peran gereja terhadap jemaat wisatawan. Bagian 

ketiga ini membahas tentang hasil penelitian yang meliputi pemahaman warga gereja dan 

perannya tentang kunjungan wisatawan serta kendala apa yang selama ini dialami gereja 

berkaitan dengan kunjungan wisatawan tersebut. Bagian keempat berisi tentang analisa 

hasil penelitian yang meliputi pembahasan pemahaman dan peran warga gereja terhadap 

kunjungan para wisatawan. Bagian kelima merupakan penutup yang meliputi kesimpulan 

berupa temuan-temuan yang diperoleh dari hasil penelitian, pembahasan, analisis dan saran-

saran yang berupa kontribusi dan rekomendasi untuk penelitian yang mendatang.  

 Penyusunan dan penulisan karya ini dilakukan oleh penulis dengan mencari 

informasi dengan membaca dan menganalisis secara kritis dari sebuah bahan. Bahan yang 

dipakai berupa sumber-sumber tertulis, dokumen, bahan dari internet serta hasil wawancara 

dengan Pendeta, majelis, warga jemaat dan jemaat simpatisan. Untuk menyempurnakan 

hasil penelitian, maka teknik observasi langsung juga dilakukan oleh penulis. Teknik 

observasi langsung ini digunakan untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang 

pemahaman GPIB “Ekklesia” Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai tentang kunjungan-

kunjungan simpatisan di Bali. 
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                                                                                BAB II 

 

          Gereja dan Pelayanan yang Kreatif 

Secara etimologi, kata gereja berasal dari bahasa Yunani “Ekklesia” yang artinya  

mereka yang dipanggil keluar. Menggunakan pengertian ini, maka yang tergabung dalam 

persekutuan ini adalah orang-orang pilihan yang sudah dipanggil keluar dari 

lingkungannya yang gelap. Tetapi pada saat yang sama, mereka yang sudah dipanggil 

keluar tersebut kembali diutus ke dalam dunia, kedalam lingkungannya untuk menjadi 

garam dan terang (Mat. 5:13-14). Itu berarti Allah memanggil umat pilihanNya bukan 

untuk dijadikan umat simpanan-Nya atau menjadi suatu umat yang diisolirkan dari 

lingkungan masyarakat sekitarnya (eksklusif). Pemanggilan Allah atas umat-Nya ini 

untuk dijadikan garam dan terang bagi kegelapan dan ketawaran yang masih ada di 

sekitarnya.
9

 Oleh sebab itu, adanya pemberitaan Firman Allah yang benar; 

penyelenggaraan sakramen yang kudus dan penegakan disiplin, tetapi juga harus menjadi 

gereja bagi orang lain. Garam dan terang tidak berfungsi bagi dirinya sendiri, garam dan 

terang selalu berfungsi bagi yang lain. Bagaimana gereja dapat menjadi gereja bagi orang 

lain? Melalui pemenuhan tugas pelayanan yang telah Allah mandatkan kepada gereja. 

Mandat ini merupakan Missio Dei dari pada Allah. Missio Dei memberitakan kabar baik 

bahwa Allah adalah Allah untuk semua manusia, ini jangan dipersempit menjadi bahwa 

Allah hanya untuk orang kristen. Gereja adalah persekutuan orang-orang yang 

menanggapi atau menjawab panggilan Allah dalam iman untuk ikut mengambil bagian 

dalam karya penyelamatan Allah melalui Kristus. Gereja kemudian menjadi persekutuan 

orang-orang yang mengikut Yesus; persekutuan murid-murid Yesus. Sebagai persekutuan 

pengikut Yesus, gereja sering digambarkan sebagai tubuh Kristus. Gambaran itu 

mengandung arti bahwa Tuhan Yesus sebagai Kepala Gereja.  

Emmanuel Gerrit Singgih
10

 menyebutnya dengan 3 aspek gereja yang 

digambarkan dengan segitiga sama sisi, yang pada masing-masing sudut ditempatkan; 

- Kainonia (Institusional) 

- Marturia (Ritual) 
                                                           
9Malcolm Brownlee, Tugas Manusia dalam Dunia Milik Tuhan: Dasar Teologis bagi Pekerjaan OrangKristen dalam 

Masyarakat, (Jakarta : BPK Gunung Mulia, 1993), hlm. 139 
10E.G. Singgih, Reformasi dan transformasi Pelayanan Gereja Menyongsong Abad ke–21, Kanisius, Jogjakarta, 1997, hlm 25-27 
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- Diakonia (Etikal).  

Segi-segi itu merupakan keseimbanagan yang terus-menerus harus di jaga, karena 

ketika gereja hanya menekankan segi kelembagaan dan ritual, maka gereja hanya ada 

untuk diri sendiri, kalau pelayanan hanya dianggap aspek ritual atau alat untuk 

membangun organisasi gereja, maka pelayanan tidak akan pernah menjadi pelayanan 

sosial yang menjangkau masyarakat luas. Ketiga tugas panggilan ini harus saling terkait, 

karena persekutuan gereja harus terarah keluar yaitu Persekutuan yang bersaksi dan 

melayani. Oleh karena itu pelayanan utuh dari Gereja dapat dirumuskan sebagai berikut: 

“Gereja yang seutuhnya memberitakan Injil yang seutuhnya tentang Kristus yang 

seutuhnya bagi manusia dan dunia seutuhnya”. Gereja seutuhnya artinya tidak terlepas 

satu dengan yang lain, dan selalu dalam kebersamaan dengan pihak lain. Gereja harus 

melayankan pada firman Allah yang diperintahkan Kristus secara murni, yaitu sesuai 

dengan Alkitab.
11

 Pelayanan gereja ini harus dilaksanakan secara terpadu dan bersamaan  

sehingga menjadi pelayanan gereja yang holistik. 

Kreativitas Dalam Pelayanan Jemaat 

Dalam Alkitab terdapat banyak contoh bagaimana pelayanan dilakukan secara 

kreatif, baik secara langsung sebagai tindakan Allah sendiri, maupun secara tidak 

langsung melalui hamba Tuhan. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut:
12

 

- Pelbagai bentuk ciptaan Allah seperti jenis-jenis binatang, tanaman, dan manusia 

menyatakan bahwa Allah itu mahakreatif. 

- Dalam memberikan solusi bagi pelbagai permasalahan yang dihadapi umat Israel 

dalam perjalanan dari Mesir ke Kanaan, Allah bertindak secara kreatif: menyibak 

Laut Taberau, memberi makan manna dan daging dari burung puyuh, memberikan air 

minum dari bukit batu, memimpin, melindungi dan menaungi dengan tiang awan dan 

tiang api.  

- Dalam menyampaikan pesan-pesan dari Allah, para nabi juga menggunakan cara-cara 

yang kreatif, bahkan nabi Hosea menjadikan keluarganya sebagai alat peraga.  

                                                           
11Van Kooij Rijnardus A., Patnaningsih Sri Agus, Tsalatsa A. Yam’ah, Menguak Fakta, Menata Karya Nyata, Jakarta, BPK 

Gunung Mulia, 2008, hlm. 44. 
12Ibid.,  hlm. 55 
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- Dalam berkomunikasi dengan umat-Nya Allah juga kreatif, yaitu menggunakan 

pelbagai cara: berbicara langsung, melalui penglihatan, mimpi, peristiwa alam, dan 

melalui Yesus Kristus, Anak-Nya yang Tunggal (Ibr. 1:1-3). (e)  

- Dalam pengajarannya Yesus Kristus menggunakan metode kreatif, seperti: metode 

bercerita dengan perumpamaan, menggunakan alat peraga, berdiskusi dan tanya-

jawab, dan sebagainya.  

Gereja yang mengabaikan pelayanan yang kreatif cepat atau lambat akan 

ditinggalkan oleh jemaatnya, sehingga pelayanan yang kreatif harus dilakukan oleh 

gereja. Maksud dari Pelayanan Kreatif adalah pelayanan yang berdasar kuat pada 

kebenaran firman Tuhan, tetapi dilaksanakan secara kreatif agar kebenaran tersebut 

dapat mengenai sasaran, yakni orang yang dilayani, secara lebih efektif dan efisien. 

Bentuk pelayanan yang kreatif dicontohkan secara mendasar oleh Henri M. Nouwen 

sebagai penggabungan antara profesionalisme dan spiritualitas, yaitu:  

- Pengajaran yang lebih dari sekedar pengalihan pengetahuan;  

- Penyampaian khotbah yang lebih dari sekedar menceritakan kembali kisah-kisah 

Alkitab; 

- Pelayanan pastoral yang lebih dari sekedar memberikan respons atau tanggapan yang 

baik; 

- Pengorganisasian yang lebih dari sekedar menyusun struktur 

- Perayaan yang lebih dari sekedar ibadah yang bersifat protektif. Gereja berada di 

tengah-tengah dunia yang penuh dengan kreativitas, tetapi masih ada gereja yang 

mempertahankan cara-cara atau metode yang kuno yang tidak relevan lagi dengan 

perkembangan zaman. Yang dimaksudkan di sini bukan isi pelayanannya melainkan 

bentuk dan cara bagaimana pelayanan itu dilakukan. Gereja seharusnya memelopori 

kreativitas ini, karena gereja adalah persekutuan orang-orang percaya yang adalah 

anak-anak Allah Pencipta. Istilah Creator (Pencipta) erat kaitannya dengan kata 

Creative (Kreatif). Itu berarti Roh Allah yang tinggal di dalam setiap diri orang 

percaya  memampukannya menjadi insan-insan yang kreatif.  
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Ketika orang bisa menerapkan pelayanan yang kreatif di dalam gereja, maka 

memiliki beberapa tujuan antara lain;
13

 

- Untuk mengembangkan potensi yang kita miliki melampaui batasan-batasan 

intelegensia yang ada.  

- Untuk dapat berkompetisi secara sehat dalam pelayanan. Dalam dunia dengan 

kompleksitas, perubahan, dan kompetisi yang semakin meningkat, 

membangkitkan gagasan baru sangatlah penting untuk pelayanan kita. 

- Untuk dapat mengefektifkan kreativitas SDM (Sumber Daya Manusia) yang ada 

dalam lingkup jemaat.  

- Untuk berupaya menemukan cara-cara baru dan lebih baik dalam menyelesaikan 

masalah dalam pelayanan. 

- Untuk mengembangkan komunitas di sekitar tempat kita melayani. 

- Untuk membangun pengetahuan yang alamiah. 

- Untuk mengembangkan gejala kemanusiaan yang alami, karena kreativitas sangat 

bersifat demokratis. 

- Untuk meningkatkan kesehatan mental, karena kreativitas merupakan aspek 

penting kesehatan mental. 

- Untuk mengembangkan kelompok-kelompok peminat kreativitas dalam 

pelayanan. 

- Untuk mengembangkan seluruh aspek kehidupan melalui pelayanan. 

- Untuk menyumbangkan pemikiran yang lebih baik bagi kepemimpinan yang 

efektif.  

- Untuk memperkuat proses pembelajaran jemaat. 

Melihat uraian di atas, disimpulkan bahwa ketika gereja memiliki dan menerapkan 

pelayanan yang kreatif, maka fungsi dan tugas panggilan gereja yang sebenarnya bisa 

nampak dan gereja benar-benar mamaknai tugas dan panggilannya sebagai perpanjangan 

tangan Tuhan di bumi. 

 

                                                           
13Buyung Yopie F. M., Sahabat Gembala - Artikel Kreativitas Dalam Pelayanan, Bandung, Yayasan Kalam Hidup, hlm. 56 
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 Pengertian dan Fungsi Pariwisata  

Wisata dalam kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai darmawisata.
14

 Ketika 

berbicara mengenai wisata, tentunya tidak akan terlepas dai pembicaraan tentang 

perjalanan, karena berdasarkan sejarahnya, perjalanan merupakan cikal bakal dari wisata. 

Perjalanan pada hakikatnya adalah perpindahan atau gerakan dari satu tempat ke tempat 

yang lain untuk satu tujuan.
15

 

Secara etimologis pariwisata berasal dari bahasa sangsekerta yang  terdiri dari dua 

kata yaitu “Pari” dan “Wisata”. Pari berarti berulang-ulang, berkali-kali atau berputar-

putar, sedangkan wisata berarti perjalanan atau berpergian, jadi pariwisata berarti 

perjalanan yang dilakukan secara berputar-putar, berulang-ulang atau berkali-kali. 

Pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu yang, 

diselenggarakan dari suatu tempat lain dengan maksud bukan untuk berusaha (business) 

atau mencari nafkah ditempat yang dikunjungi, tetapi semata-mata untuk menikmati 

perjalanan tesebut guna bertamasya dan rekreasi untuk memenuhi keinginan yang 

beraneka ragam.
16

 

Pariwisata merupakan suatu kegiatan kemanusiaan berupa hubungan antar orang 

baik dari Negara yang sama atau antar Negara atau hanya dari daerah geografis yang 

terbatas. Di dalamnya termasuk tinggal untuk sementara waktu di daerah lain atau Negara 

lain atau benua lain untuk memenuhi berbagai kebutuhan kecuali kegiatan untuk 

memperoleh penghasilan, meskipun pada pekembangan selanjutnya batasan 

“memperoleh penghasilan” masih kabur.
17

 

Dari beberapa pengertian yang telah dikemukakan di atas dapat diambil suatu 

pengertian pariwisata yaitu suatu kegiatan yang melibatkan orang-orang yang melakukan 

perjalanan dengan tujuan untuk mendapatkan kenikmatan dan memenuhi hasrat ingin 

mengetahui sesuatu dalam kurun waktu tertentu dan bukan mencari nafkah. Suatu 

perjalanan dianggap sebagai perjalanan wisata jika memenuhi 3 persyaratan yang 

diperlukan, yaitu
18

: 

- Harus bersifat sementara. 
                                                           
14Poerwodarminto, Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka,1982, hlm.1151 
15Suyitno, Perencanaan Wisata, Yogyakarta, Kanisius, 2001, hlm.5 
16Yoeti, Pengantar Ilmu Pariwisata, Penerbit Angkasa, Bandung, 2001, hlm.98 
17Wahab, Pemasaran Pariwisata, PT. Pradnya Paramita, 1992 
18Spillane, James J., Ekonomi Pariwisata Sejarah dan Prospeknya, Yogyakarta, Kanisius, 1987,  hlm.22 
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- Harus bersifat sukarela dalam arti tidak ada paksaan. 

- Tidak bekerja yang menghasilkan upah atau bayaran. 

Gamal Suwantoro menjelaskan bahwa pariwisata adalah suatu proses kepergian 

sementara seseorang atau lebih menuju tempat lain keluar tempat tinggalnya. Dorongan 

kepergiaannya adalah karena berbagai kepentingan, baik karena kepentingan ekonomi, 

sosial, kebudayaan, politik, agama, kesehatan maupun kepentingan lain seperti karena 

sekedar ingin tahu, membandingkan dari tempat asalnya, menambah pengalaman, 

ataupun belajar
19

. 

 

Pelayanan Jemaat Dalam Konteks Pariwisata 

 Secara umum gereja berada di tengah dunia yang sedang berkembang dan penuh 

dengan perubahan yang sangat cepat setiap waktunya yang diakibatkan oleh kemajuan 

ilmu pengetahuan dan teknologi, karena itu gereja tidak akan bisa lepas dari proses 

perubahan yang terjadi dalam masyarakat seperti modernisasi dan sekularisasi. Memang 

diakui bahwa perubahan jelas akan menimbulkan permasalahan dan tantangan-tantangan 

bagi gereja, tetapi di sisi lain perubahan juga bisa membawa pembaruan bagi gereja 

ketika gereja mampu hidup dalam perubahan tersebut. Umat Kristiani ditantang untuk 

berpartisipasi keatif dalam perkembangan zaman atau era globalisasi saat ini. Karena 

pembangunan jemaat menawarkan berbagai macam usaha yang dapat menangani proses 

tersebut.
20

 

Sebagai gereja perlu ditegaskan bahwa di era globalisasi atau perkembangan 

zaman yang dimasuki, gereja adalah gereja. Artinya adalah gereja yang didirikan oleh 

Yesus Kristus sendiri dan karena itu disebut juga Tubuh Kristus. Dengan demikian, 

hakikat gereja sebagai Tubuh Kristus yang menjalankan misi untuk menyampaikan kabar 

baik kepada dunia adalah tetap.
21

 Pernyataan ini sama sekali tidak dimasukkan untuk 

menekankan bahwa gereja itu statis. Disini hanya ingin menegaskan bahwa tugas gereja 

tetap, namun perwujudan tugas itu di atas ranah sejarah dapat berubah. Kalau kita pecaya 

bahwa Allah adalah perubahan, lihat misalnya: “Aku menjadikan segala sesuatu baru!” 

(Wahyu 21:5), maka mestinya kita juga percaya bahwa tidak mungkin gereja hanya 

                                                           
19Suwantoro, Gamal, Dasar-dasar Pariwisata, Yogyakarta, Andi, 2004, hlm.95 
20Rob van Kessel, Enam Tempayan Air Pokok-pokok Pembangunan Jemaat, Kanisius, Yogyakarta, 1997, hlm 1 
21Sairin Weinata, Visi Gereja Memasuki Milenium Baru:Bunga Rampai Pemikiran, BPK. Gunung Mulia, Jakarta 2002, hlm.1 
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tinggal di tempat. Gereja bahkan harus memelopori perubahan-perubahan agar justru 

tidak ditinggalkan oleh perubahan-perubahan itu. Jadi, kalau dikatakan gereja mengalami 

berbagai tantangan, maka perkataan itu sangat positif. Sebab dengan demikian gereja 

dipacu untuk memberikan jawaban tepat terhadap tantangan-tantangan itu. Tentu saja, 

sumber jawaban gereja terletak pada Alkitab. Artinya, sampai seberapa jauhkah gereja 

mampu menginterpretasikan Alkitab dan sekaligus juga konteks di mana gereja berada, 

sehingga firman yang disampaikan kepada kita benar-bena mengalami proses inkarnasi.
22

 

Proses globalisasi juga akan menempatkan gereja pada “keterbukaan” yang luar 

biasa dengan berbagai dampaknya. Pada satu pihak, hal ini baik, karena dengan demikian 

gereja-gereja pun akan makin dibebaskan dari keterisolasiannya, baik secara fisik 

maupun secara teologis. Namun pada pihak lain, gereja-gereja seperti juga halnya 

masyarakat akan bertemu dengan nilai-nilai bar yang mungkin tidak akan pernah 

dipikirkan sebelumnya. Oleh karena itu, gereja harus mampu mengartikulasikan kembali 

imannya dalam pekembangan zaman. 

Uraian yang ada di atas, maka gereja tidak bisa hanya berdiam diri untuk melihat 

perkembangan yang terjadi di sektor pariwisata.Kemajuan pariwisata yang sangat besar, 

mestinya juga merupakan tantangan gereja yang harus ditangani secara serius pula. 

Karena dengan adanya pariwisata gereja akan merasakan dampak yang positif. Hal itu 

tidak cukup, disini kita didorong untuk memberikan dasar-dasar teologis terhadap 

kegiatan-kegiatan pariwisata tersebut dan sekaligus juga dipanggil untuk mencegah hal-

hal negatif yang secara potensial terkandung dalam kegiatan-kegiatan tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
22Ibid.,  
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                                                                        BAB III 

 

                                        GPIB Ekklesia Bali di tengah kunjungan wisata 

 

1. Bali sebagai daerah wisata 

Propinsi Bali merupakan destinasi tujuan wisatawan lokal maupun asing dan tujuan 

wisata pertama sebelum Jogjakarta di Indonesia. Berbagai daya tarik wisata terdapat di Provinsi 

ini baik itu alam maupun budaya. Namun pariwisata yang dikembangkan di Bali adalah 

pariwisata budaya. Hal ini menjadi salah satu keunikan yang khas dibandingkan dengan 

destinasi-destinasi lainnya yang ada di Indonesia. Pariwisata bagi Bali sudah merupakan sebuah 

denyut nadi kehidupan masyarakat dan sebagai sumber mata pencaharian. Pariwisata Bali telah 

tumbuh dan berkembang sedemikian rupa memberikan sumbangan yang besar tehadap 

pembangunan daerah dan masyarakat Bali baik secara langsung maupun tidak langsung. 

pariwisata yang dikembangkan di Bali adalah pariwisata budaya. Hal ini menjadi salah satu 

keunikan yang khas dibandingkan dengan destinasi-destinasi lainnya yang ada di Indonesia. 

Penetapan pariwisata budaya sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 

2012 tentang Kepariwisataan Bali. Peraturan ini menggantikan Peraturan Daerah Provinsi 

Daerah Tingkat I Bali Nomor 3 Tahun 1991 tentang pariwisata budaya yang dianggap sudah 

tidak sesuai lagi dengan kebijakan kepariwisataan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-

undang nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan. Pengembangan sektor ini menjadi salah 

satu langkah dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat.
23

 

 Bali merupakan salah satu daerah tujuan wisata internasional yang sangat terkenal di dunia. 

Sektor kepariwisataan telah menjadi motor penggerak perekonomian dan pembangunan di Bali 

sejak tahun 1970-an. Oleh karena itu kepariwisataan merupakan bagian yang sangat erat dan 

tidak dapat dipisahkan lagi dalam kehidupan masyarakat dan pembangunan di Bali. 

Pariwisata Bali terkenal dengan keunikan budaya yang dicerminkan dari kehidupan sosial 

masyarakat yang dihubungkan dengan unsur keagamaan. Kehidupan sosial masyarakat yang 

                                                           
23Sutjipta,Nyoman, Pariwisata Revolusi di Pulau Dewata, Denpasar, Udayana University Press, 2005, hlm.7 



15 
 

begitu religious dipadukan dengan kearifan lokal membuat Bali diminati oleh wisatawan. 

Berdasarkan hasil survei, dari sepuluh elemen budaya, tradisi yang unik menempati urutan 

pertama alasan wisatawan datang ke Bali. Ini merupakan salah satu hal yang membuat 

wisatawan tertarik berkunjung ke Bali. 

Perkembangan pariwisata di Bali yang kian pesat telah membuat pulau Bali sebagai salah 

satu destinasi favorit bagi wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara. Keindahan pulau 

Bali, keragaman suku dan budaya, keramahtamahan masyarakatnya telah membawa nama Bali 

hingga ke mata dunia. Banyak destinasi alam seperti pantai, danau, gunung yang patut untuk 

dikunjungi wisatawan jika berkunjung ke Bali. Salah satu indikator untuk mengukur kegiatan 

pariwisata di Bali dapat dilihat dari tingkat kunjungan wisatawan ke Bali. 

Bali dan pariwisata tidak bisa dipisahkan. Sebagai daerah tujuan wisata utama, kekayaan 

dan keindahan alam, serta keunikan seni budayanya menjadi daya tarik utama. Bali tidak hanya 

terkenal di dalam negeri tetapi diluar negeri juga. Bali ini memiliki julukan pulau dewata karena 

memiliki kekhasan yang dipengaruhi oleh agama hindu. Oleh karena itu, sektor pariwisata 

menjadi andalan bukan hanya oleh Pemerintah Provinsi Bali, tetapi juga seluruh lapisan 

masyarakatnya banyak berharap dari sektor jasa ini.  Faktor yang menyebabkan bali sebagai 

daerah tujuan wisata andalan di Indonesia, karena memiliki kekhasan pada objek wisatanya, baik 

wisata alam maupun wisata budaya. Selain itu, didukung pula oleh sarana dan prasarana 

pariwisata yang lengkap.  

 

1. Keunggulan Objek Alam 

Bali dianugerahkan memiliki alam yang indah dan bervariatif, dari mulai pantai, laut, 

sungai, danau, gunung, dan hutan. Semua objek alam ini sangat potensial untuk dijadikan 

objek wisata. Objek wisata alam yang menarik di Bali, yaitu pantai. Bali sangat terkenal 

dengan keindahan pantainya. Contohnya, 
24

Pantai Kuta yang merupakan objek wisata sangat 

terkenal. Pantai ini terletak di paling selatan Pulau Bali yang memiliki pantai berpasir putih 

dan ditumbuhi ratusan hektar pohon nyiur. Pantai Kuta yang lebar, berpasir putih bersih 

                                                           
24

http://www.academia.edu/11453306/Keunggulan_pulau_bali_sebagai_daerah_tujuan_wisata_andalan_indonesi
a 
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merupakan daya tarik tersendiri bagi wisatawan, Pada sore hari di saat matahari mulai 

terbenam, Kuta menyajikan pemandangan yang sangat indah. Pantai ini memiliki ombak 

yang bagus untuk aktivitas selancar. Kawasan pantai lainnya adalah pantai Sanur merupakan 

tempat bagi wisatawan yang datang ke Bali untuk mencari sea, sand, and sun. Tanjung  

Benoa di sebelah utara kawasan Nusa Dua adalah tempat yang menyenangkan untuk 

melakukan beraneka olah raga dan rekreasi air, seperti snorkling, parasailing, diving, naik 

boat, berlayar, berselancar, melihat pemandangan bawah laut dengan glass buttom boat dan 

berbagai kegiatan olah raga air lainnya. Objek wisata alam lain yang menarik, keindahan 

panorama Gunung Batur dan Danau Batur yang terletak di Kecamatan Kintamani Kabupaten 

Bangli. 

Pada umumnya wisatawan yang mengunjungi Gunung Batur berkumpul di Penelokan 

yang berada di pinggir kawah Gunung Batur. Dari Penelokan wisatawan dapat menikmati 

panorama puncak Gunung Batur dan Danau Batur yang berada di bawahya. Kawah Gunung 

Batur sangat luas yang berbentuk danau dinamakan Danau Batur. Sambil menikmati 

hembusan udara pegunungan yang sejuk dan melihat panorama yang indah di Bukit 

Kintamani. Di kaki gunung terdapat Danau Batur yang memberikan suasana pemandangan 

yang menakjubkan. Di objek wisata ini kegiatan yang dapat dilakukan antara lain hiking dan 

fotografi. Selain itu, Di sebelah barat Danau Batur terdapat tempat wisata penting lainnya, 

yaitu Bedugul yang juga memiliki kawah dan danau dengan pepohonan yang menghijau. 

Bedugul memiliki pemandangan alam yang indah dan sejuk dengan obyek wisata utamanya 

adalah Danau Bratan yang berada di puncak bukit. Keindahan Danau Bratan menjadi lebih 

lengkap dengan berdirinya Pura Ulun Danu, tempat di mana masyarakat berdoasebelum dan 

setelah musim tanam. Bedugul merupakan obyek wisata pegunungan dengan ketinggian 

antara 1,200-1.450 meter dari atas permukaan laut. Kawasan wisata Bedugul adalah salah 

satu tempat yang paling banyak dikunjungi wisatawan di Bali. Di kawasan bedugul ini 

terdapat Kebun Raya Eka Karya dan lapangan golf Bali Handara yang melengkapi keindahan 

kawasan wisata Bedugul. Tidak jauh dari Danau Bratan, ke arah timur laut, terdapat dua 

danau yaitu Danau Buyan dan Danau Tamblingan.  
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2. Keunggulan Objek Budaya
25

 

Objek wisata yang tidak kalah menarik, yaitu budaya masyarakatnya. Kehidupan 

masyarakat Bali sangat erat dengan agama hindunya sehingga setiap upacara keagamaan 

merupakan objek yang sangat khas. Pura merupakan tempat ibadah umat hindu yang 

menarik tersebar di seluruh pelosok bali. Oleh karena itu, Bali juga memiliki julukan 

Pulau Seribu Pura. Diantara pura yang menarik, yaitu Pura Besakih, Pura Tanah Lot, dan 

Pura Uluwatu. Pura Besakih merupakan pura terbesar dan terpenting di Bali yang terletak 

di lereng Gunung Agung pada ketinggian 1000 m dari permukaan laut.  

Di komplek Besakih ini terdapat 23 pura yang terpisah-pisah namun saling 

berhubungan. Pura yang terbesar dan terpenting di kompleks ini adalah Pura Penataran 

Agung. Mengunjungi Pura Besakih pada saat diselenggarakannya suatu acara perayaan 

(festival) agama Hindu adalah sangat menyenangkan dimana ratusan bahkan ribuan 

pemeluk agama Hindu datang ke pura ini dengan mengenakan pakaian yang indahindah 

serta membawa berbagai aneka sesajian. Obyek wisata Tanah Lot adalah salah satu 

tempat wisata yang paling terkenal di Bali, disini terdapat sebuah pura yang berada di 

atas sebuah pulau karang kecil yang menjadi tempat yang paling sering untuk 

dijadikanobjek fotografi. Banyak sekali wisatawan yang datang ke tempat ini khususnya 

pada saat menjelang matahari tenggelam karena suasana dan pemandangannya yang 

sangat mengesankan. Pura Luhur Uluwatu berdiri persis di atas batu karang yang 

menjorok kelaut dengan pemandangan yang sangat indahnya, terutama pada sore hari. 

Pura Luhur Uluwatu tersebut diperkirakan berdiri sekitar abad 11, seusia dengan Empu 

Kuturan yang mendirikan pelinggih di lingkungan Pura Besakih. Selain itu, Pura Taman 

Ayun yang berarti taman yang indah. Pura ini terletak di Desa Mengwi sekitar 18 

kilometer barat laut kota Denpasar dan merupakan salah satu dari pura-pura yang 

terindah di Bali. Halaman pura ditata sedemikian indah, dikelilingi kolam ikan yang 

dibangun tahun 1634 oleh Raja.Mengwi saat itu I Gusti Agung Anom. Dihiasi oleh meru 

- meruyang menjulang tinggi dan megah diperuntukkan baik bagi leluhur 

kerajaanmaupun bagi para Dewa yang bertahta di Pura-pura lain di Bali.  

                                                           
25I Gede Pitana, “Mispersepsi Pemberdayaan Masyarakat dalam Kepariwisataan Bali”, Bali Post, 2004, hlm.7 
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Sebagai daerah tujuan wisata yang utama di Indonesia, berbagai desa di Bali juga 

berkembang menjadi desa wisata dengan keunikannya masing-masing. Desa Baha sekitar 

4 kilometer sebelah timur Pura Taman Ayun, dikenal dengan sistem pertanian Subak, 

suatu organisasi yang mengatur pembagian air untuk irigasi pertanian. Keunikan lain 

yang dapat dijumpai di desa ini adalah pintu masuk ke rumah dari masing-masing 

keluarga yang seragam dengan kombinasi arsitektur bangunan tradisional Bali, sehingga 

dapat memberikan kesan tersendiri bagi wisatawan. Pura desanya dihiasi ukiran kuno. 

Desa Trunyan di pinggir Danau Batur yang dihuni oleh masyarakat Bali Aga yang 

merupakan penduduk asli Bali sebelum kedatangan orang-orang  Majapahit. Di dekat 

Trunyan, terdapat komplek pemakaman orang Bali Aga yang hanya dapat dicapai dengan 

perahu motor. Masyarakat Trunyan tidak membakar atau menguburkan mayat anggota 

masyarakat yang meninggal, tetapi hanya diletakkan di dalam sebuah kurungan bambu, 

mayat itu akan hancur dengan sendirinya, namun anehnya tidak menyebarkan bau busuk.  

Selain objek budaya yang berupa bangunan, di bali sangat terkenal dengan 

keseniannya, yaitu seni tari, seni lukis, seni rupa, dan berbagai upacara adat atau upacara 

keagamaan. Seni tarinya antara lain Tari Kecak, Tari Barong, Tari Legong, Tari Topeng, 

dan Tari Arja. Seni lukisnya meliputi seni lukis modern maupun tradisional. Seni rupanya 

seperti berbagai jenis patung dan hasil kerajinan, baik dari logam maupun dari bahan 

bukan logam. Sedangkan upacara adatnya antara lain upacara ngaben (pembakaran 

mayat), upacara piodalan di pura-pura, dan upacara potong gigi (metatah). Bali 

merupakan daerah tujuan wisata andalan di Indonesia yang sangat terkenal di dunia. Hal 

ini karena Bali memiliki berbagai objek wisata alam yang indah dan bervariasi. 

Keindahan alam ini didukung oleh keunikan budaya Bali yang sangat erat dengan Agama 

Hindu. Kehidupan masyarakat Bali sangat dipengaruhi oleh budaya Hindu, baik dalam 

kegiatan keagamaan, kemasyarakatan, dan Kesenian. Oleh karena itu, Bali memiliki 

keunikan tersendiri sehingga dapat menarik wisatawan untuk berkunjung ke Bali.  

Bali memiliki objek wisata yang sangat beragam, baik wisata alam,  wisata 

budaya, dan wisata bahari. Di Bali terdapat sekitar 54 lokasi objek wisata yang tersebar di 

delapan kabupatennya.Di Kabupaten Buleleng terdapat Pantai Lovina, makam Jayaprana, 

air panas Banyuwedang, lingkungan Pura Pulaki, pantai Kalibukbuk, pemandian  Air 
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Saneh, dan pantai Ponjok Batu. Di Kabupaten Jembrana terdapat pantai Medewi dan 

pantai Purancak. Di Kabupaten Tabanan terdapat Kebun RayaBedugul, Danau Bratan, 

Tanah Lot, air panas Penatahan, Alas Kedaton, Museum Subak Bali, dan Jati Luih.  

Di Kabupaten
26

 Badung terdapat Pura Ulu-watu, Pura Taman Ayun,  Alas Pala 

Sangeh, Pantai Sanur, Pantai Kuta, Legian, Seminyak, Pantai Suluban, pantai Nusa Dua, 

Taman Penyu Pulau Serangan, Pantai Gangga, Museum Bali, Museum Le Mayeur, Werdi 

Budaya (Art Centre), Mandala Wisata, Lila Ulangun, Oo-ngan, dan Monumen Padang 

Galak. Di Kabupaten Klungkung terdapat Goa Lawah dan Taman Gili Kertagosa.  

Di Kabupaten Karangasem terdapat Pura Besakih, Bukit Putung, Desa Tenganan, 

Candi Dasa, Taman Ujung, Tirta Gangga, Puri Maskerdam, Pantai Tulamben, dan Bukit 

Jambul.Di Kabupaten Gianyar terdapat Istana Tampaksiring, Museum Ratna Warta, 

Danau Kawi, Gunung Kawi Sebatu, Taman Kemuda Saraswati, Wanara Wana Ubud, dan 

Museum Purbakala. Di Kabupaten Bangli terdapat panorama Gunung Batur dan Danau 

Batur, Desa Trunyan, dan Sasana Budaya.  

Kota Denpasar merupakan Ibu Kota Provinsi Bali yang memiliki beberapa daerah 

tujuan wisata, seperti bangunan kuno dengan arsitektur Bali. kota ini memiliki beberapa 

museum yang menarik, pusat kesenian dan berbagai pusat perbelanjaan. Sebagai kota 

tujuan wisata, wisatawan dapat menikmati dan mempelajari tentang berbagai atraksi 

budaya yang terdapat di Denpasar mulai dari Puri Pemecutan, Puri Satria dan Kesiman, 

kemudian menggunjungi Pura tertua dan terbaru di kota ini.  

3. Bali sebagai daerah wisata spiritual 

Di Bali mau ke tempat wisata apapun serba ada, mulai dari wisata pantai, gunung, 

danau, kebun binatang, sampai wisata spiritual ke pura-pura dan gereja. Pura Taman 

Ayun merupakan pura yang cukup terkenal di Bali dan sering dijadikan sebagai objek 

wisata selain tempat beribadah umat Hindu Bali, tentunya.  Ribuan pura mengisi daratan 

Bali dengan sangat kokohnya. Makanya Bali pantas mendapatkan julukan Pulau Seribu 

Pura. Pura merupakan tempat sakral, suci, diagungkan oleh kalangan umat Hindu Bali. 

                                                           
26

http://www.academia.edu/17933879/Keunggulan_pulau_bali_sebagai_daerah_tujuan_wisata_andalan_indonesi
a 
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Pura Bali ialah manifestasi dari keyakinan dan keimanan warga Bali yang mayoritas 

beragama Hindu. Pura Bali merupakan rumah kedua warga Bali setelah rumahnya 

sendiri, dimana mereka akan berduyun-duyun mendatangi pura ketika momen-momen 

suci tiba.  Selain untuk keperluan spiritual bagi umat hindu, kehadiran pura juga memiliki 

dimensi wisata serta dimensi spiritual budaya. Inilah contoh-contoh Pura dan gereja yang 

ada di Bali dan menjadi daya tarik tempat spiritual yang wisatawan kunjungi; 

a. Pura Uluwatu 

Eksistensi Pura
27

Uluwatu memiliki nilai yang luhung bagi masyarakat Bali yang 

terkenal begitu religius. Lingkungan pura Uluwatu sendiri konon telah berdiri sejak 

sekitar abad ke-11, yang menurut perhitungan kuno seusia dengan seorang empu terkenal 

bernama Empu Kuturan yang mendirikan pelinggih di lingkungan Pura Besakih. Yang 

kemudian tempat tersebut dipilih oleh Pendeta Dahyang Nirarta untuk mencapai moksa 

dan menapaki hakikat kesucian jiwa yang bersih dari noktah dan dosa. Pura ini 

merupakan Pura Sad Kahyangan yang dipercaya oleh masyarakat Hindu Bali sebagai 

penyangga dari 9 mata angin. Pura Uluwatu memiliki beberapa pura pesanakan. 

Maksudnya yakni pura yang sangat erat kaitannya dengan pura induk. Pura pesanakan itu 

yakni Pura Bajurit, Pura Kulat, Pura Pererepan, Pura Dalem Pangleburan, dan Pura 

Dalem Selonding.  Dimana masing-masing pura tersebut memiliki kaitan dengan Pura 

Uluwatu, terutama pada hari piodalannya. Uluwatu termasuk wilayah Desa Pecatu, 

Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung. Daerah tersebut jika ditempuh dari Denpasar 

kurang lebih 30 km ke arah Selatan lewat kawasan pariwisata Kuta, Bandara Ngurah Rai 

Tuban dan Desa Jimbaran. Tempat tersebut sangat baik jika dipakai untuk olah raga 

papan selancar. 

b. Pura Tanah Lot 

28
Nama Tanah Lot tentunya tak asing bagi para wisatawan yang telah berulang 

kali datang ke Bali. Jangankan yang telah datang berulang kali, masyarakat yang berada 

di luar wilayah Bali pun sudah sering mendengar nama objek wisata sangat indah ini 

entah dari televisi, koran, internet, cerita teman, dsb. Tanah Lot memang menyajikan 

keindahan alam yang menakjubkan yang sulit untuk menemukan tandingannya. Di Tanah 

                                                           
27

 IG,Pitana, Pelangi Pariwisata Bali.1990.Bali Post 
28

 IG,Pitana.1990.Bali Post 
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Lot ada bangunan pura yang didirikan pada abad ke-15 M dimasa Pedanda Bawu Rawuh 

atau Danghyang Nirartha yang berasal dari Kerajaan Majapahit. Ketika itu, penguasa 

Tanah Lot, Bendesa Beraben dikabarkan iri terhadap kesaktian Danghyang Nirartha yang 

mampu menaklukkan dan membuat simpati masyarakat Bali. Lantas Bendesa Beraben 

menyuruh Danghyang Nirirtha untuk meninggalkan tanah Bali. Beliau pun menyanggupi, 

namun sebelum ia meninggalkan Tanah Lot, dengan kekuatan dan kekuasaannya ia 

memindahkan sebuah bongkahan batu besar ke tengah pantai dan membangun pura 

disana. Danghyang Nirirtha juga merubah selendangnya menjadi ular penjaga pura. 

Sampai kinipun ular- tersebut masih ada, dimana secara ilmiah ular tersebut termasuk 

ular laut yang memiliki ciri-ciri fisik seperti berekor pipih laiknya ikan, berwarna hitam 

dan memiliki belang kuning di tubuhnya, serta racunnya yang tiga kali lebih mematikan 

dibandingkan racunnya ular kobra. Keindahan pura ini tak terlukiskan karena pura ini 

terletak di tengah laut atau terpisah dari daratan. Di sekitar pura ini terdapat beberapa 

pura lainnya yang berukuran lebih kecil, diantaranya adalah pura Pekendungan. Dibagian 

barat terdapat mata air tawar yang dianggap suci oleh Umat Hindu. Sementara dibagian 

bawahnya terdapat beberapa gua dimana didalamnya hidup banyak ular berukuran besar, 

sedang maupun kecil dengan aneka warna. Meski demikian ular-ular tersebut tak 

berbahaya apabila tidak diganggu oleh pengunjung yang datang. Kalau air laut surut 

maka pengunjung bisa langsung mendatangi pura untuk bersembahyang atau sekadar 

menikmati keindahan pantai. Namun kalau air laut sedang pasang, maka pura akan 

nampak seperti perahu yang terapung diatas air. 

 

c. Pura Dalem Balingkang 

29
Pura Dalem Balingkang dikenal memiliki keunikan tersendiri karena 

terdapatnya ornamen uang kepeng dan interiornya. Terlebih bangunan pura ini juga 

sangat mirip dengan bentuk pagoda, dimana hal ini sangat terkait dengan proses 

akulturasi budaya dengan Tionghoa yang akan dijelaskan berikutnya. Pura Dalem 

Balingkang juga dulunya difungsikan sebagai istana raja keturunan Raja Sri Jaya Pagus. 

Yang menarik ialah keberadaan Palinggih Ratu Ayu Subandar yang didominasi dengan 

warna mencolok; merah dan kuning. Tahukah Anda bahwa kedua warna itu sangat khas 

                                                           
29

 IG,Pitana.1990.Bali Post 
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dengan warna pada bangunan tempat peribadatan masyarakat Tionghoa, Wihara. Yang 

berfungsi sebagai tempat pemujaan kepada Kang Cing Wie yang diyakini banyak 

membawa berkah. Pura Hindu di Bali dipengaruhi oleh unsur-unsur Tionghoa, karena 

adanya proses akulturasi budaya antara kebudayaan Bali dengan budaya Tionghoa. 

 

d. Pusat Peribadatan Puja Mandala
30

 

Ada 5 (lima) bangunan tempat ibadah di sini, masing-masing bangunan dalam 

lokasi tersebut merupakan tempat ibadah umat Islam, Katolik, Protestan, Buddha dan 

Hindu.  

- Masjid Agung Ibnu Batutah 

- Gereja Katolik, Paroki Maria Bunda Segala Bangsa 

- Gereja Protestan GKPB Jemaat Bukit Dua;  

- Vihara Buddha Guna; 

 - Pura Jagatnatha. 

 

4. GPIB Ekklesia dan Kunjungan Wisata Rohani 

a.  Sejarah berdirinya GPIB Ekklesia
31

 

Sejarah terbentuknya jemaat GPIB Ekklesia di Desa Tuban Kecamatan Kuta 

dimulai pada saat pelabuhan Udara Tuban sedang dalam proses untuk ditingkatkan 

dari Pelabuhan Udara Domestik menjadi Pelabuhan Udara Internasional Ngurah Rai 

pada tahun 1968. Mayoritas jemaat dikawasan ini terdiri dari anggota TNI Angkatan 

Darat dari Kompi-A batalyon 741 Udayana, karyawan Pelabuhan Udara Tuban dari 

unsur dinas Penerbangan Sipil (DPS) dan unsur Meteorologi dan Geofisika serta 

unsur Proyek Airport Bali (PAB), sedangkan sebagian kecil terdiri penduduk atau 

keluarga yang tinggal disekitar Pelabuhan Udara, seluruhnya baru berjumlah kurang 

lebih 26 Kepala Keluarga termasuk yang masih berstatus bujangan. 

Kendala yang dihadapi pada saat itu adalah sulitnya sarana transportasi untuk 

beribadah ke Denpasar dengan jarak 13 kilometer, karena pada saat itu masih sangat 

jarang kendaraan umum. Termotivasi oleh situasi dan kondisi demikian, maka 

                                                           
30

https://travel.detik.com/dtravelers_stories/u-2162257/bali-punya-5-tempat-ibadah-dalam-1-komplek/4, diunduh pada tanggal 20 

Februari 2018 
31

Data Administrasi GPIB Jemaat Ekklesia Bali, diambil di kantor Majelis Jemaat pada tanggal 20 Desember 2017 

https://travel.detik.com/dtravelers_stories/u-2162257/bali-punya-5-tempat-ibadah-dalam-1-komplek/4
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kelompok Jemaat GPIB Maranatha Denpasar yang berdomisili diwilayah Desa 

Tuban Kecamatan Kuta terpanggil untuk merintis pembentukan Persekutuan Jemaat 

GPIB sebagai cabang dari GPIB Jemaat Maranatha Denpasar. 

Diakhir tahun 1969 sampai dengan awal tahun 1970 pada saat proses pemilihan 

perangkat Majelis Jemaat dimulai, mulailah diproses pengadaan atau pemilihan 

perangkat Majelis Jemaat untuk Bagian Jemaat Tuban-Kuta pada masa Pendeta 

Hursepuny, S.Th. menjadi Pendeta Jemaat di GPIB Maranatha Denpasar. Pada 

tanggal 1 April 1970 dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pengangkatan pada 

Jabatan Penatua dan Diaken untuk GPIB Jemaat Maranatha Denpasar cabang Tuban-

Kuta. Dengan proses yang cukup lama dibawah perhatian GPIB Maranatha 

Denpasar, Jemaat Tuban-Kuta bergumul untuk bisa menjadi jemaat yang mandiri. 

Hal ini berlangsung selama 17 tahun, sehingga Jemaat Tuban-Kuta pada tanggal  15 

November 1987 dianggap telah mampu untuk menjadi jemaat yang mandiri. Dan 

akhirnya yang dulunya bernama Jemaat Tuban-Kuta menjadi GPIB Jemaat Ekklesia 

Bandara Udara I Gusti Ngurah Rai.  

 

b.  Keanggotaan Jemaat  

Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) “Ekklesia”  Bandar Udara I 

Gusti Ngurah Rai Bali. Jumlah Kepala Keluarga yang terdaftar di GPIB “Ekklesia”  

Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai sampai dengan April 2017 dengan jumlah 10 

sektor pelayanan adalah 410 KK. Namun pada kenyataan yang ada jumlah jemaat 

yang hadir di setiap ibadah hari Minggu lebih dari jumlah KK yang terdaftar. 

Sebagai contoh penulis memaparkan jumlah kehadiran jemaat di Ibadah Hari 

Minggu bulan Juni – Juli 2017 (waktu penulis melakukan penelitian pertama 

kalinya), dalam table di bawah ini:
32

 

 

 

 

 

                                                           
32 Data Administrasi kantor GPIB “Ekklesia”  Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai 31 Juli 2017 
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Tanggal Ibadah 

pukul 07.00 

Wita 

Ibadah 

pukul 09.00 

Wita 

Ibadah 

pukul 18.00 

Wita 

Ibadah 

pukul 08.00 

Wita (Pos 

Puri Gading) 

Total 

4 Juni 280 703 473 102 1.558 Orang 

11 Juni 325 495 401 79 1.300 Orang 

18 Juni 347 550 467 62 1.426 Orang 

25 Juni 302 418 441 103 1.264 Orang 

2 Juli 279 611 400 116 1.406 Orang 

9 Juli 444 604 460 - 1.508 Orang 

16 Juli 492 654 369 90 1.605 Orang 

23 Juli 388 628 404 115 1.535 Orang 

30 Juli 331 507 395 105 1.338 Orang 

 

c.  Program GPIB Ekklesia Terhadap Kunjungan-kunjungan Wisata Rohani 

i. Pemahaman Jemaat tentang Kunjungan Wisata 

Berada di kawasan pariwisata menguntungkan bagi GPIB Jemaat 

Ekklesia, ditambah lagi letaknya yang strategis di dalam kompleks Bandara 

Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Ketika turis domestik atau 

mancanegara (beragama Kristen Protestan) datang ke Bali biasanya mereka 

mengunjungi GPIB Jemaat Ekklesia untuk beribadah minggu.
33

 Selain karena 

alasan dekat dengan lokasi bandara tadi, mereka juga ada yang berpendapat 

bahwa GPIB Jemaat Ekklesia letaknya juga berdampingan dengan Masjid dan 

Pura.
34

 Situasi ini memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan dibandingkan 

dengan GPIB Jemaatlainnya di pulau Bali.Bagi wisatawan yang langsung 

datang ke GPIB Jemaat Ekklesia (tanpa mengkonfirmasi ke kantor Majelis 

Jemaat) mereka hanya mengikuti ibadah hari Minggu. Sedangkan bagi 

wisatawan yang mengkonfirmasi terlebih dahulu ke kantor Majelis Jemaat, 

mereka bukan hanya mengikuti ibadah hari Minggu saja, tetapi dalam ibadah 

                                                           
33 Hasil wawancara dengan Pdt. Samuel Karinda pada tanggal 6 Desember 2017 pukul 10.00 WITA. 
34

Hasil dari kuisioner yang dibagikan kepada Majelis Jemaat GPIB Ekklesia, pada tanggal 14 Desember 2017 pukul 19.00 

WITA. 



25 
 

minggu itu mereka mengambil bagian pelayanan dalam bentuk kesaksian 

pujian. 

Dari situasi tersebut penulis juga menemukan ada hal yang belum 

maksimal dilakukan oleh Jemaat Ekklesia tehadap wisatawan. Berdasarkan 

kuesioner yang dibagikan kepada 89 orang fungsionaris Majelis Jemaat 

Ekklesia, 90% menjawab tidak ada sesuatu yang sudah dilakukan oleh GPIB 

Jemaat Ekklesia terhadap para wisatawan yang datang.
35

 

 

ii. Bentuk-bentuk Pelayanan terhadap pada Wisatawan 

GPIB Jemaat Ekklesia selama ini tidak pernah membuat program kerja 

dan anggaran Jemaat yang khusus terhadap kehadiran wisatawan Jemaat 

Ekklesia.
36

Selama ini Jemaat Ekklesia “terlena” dengan dampak positif 

(finansial) yang dibawa oleh wisatawan, namun “mengabaikan” para 

wisatawan itu. Padahal, jika Jemaat Ekklesia dapat menyambut wisatawan 

dengan baik, maka akan terciptanya persekutuan yang aktual yang terjadi di 

kemudian hari. Karena ketika Ekklesia mampu menyambut wisatawan dengan 

baik, maka Ekklesia bukan hanya melaksanakan ibadah yang ritual (teori, 

dilaksanakan untuk tujuan simbolis) saja, tetapi disini Ekklesia mampu 

menunjukkan dan menciptakan ibadah yang aktual (betul-betul ada, 

sesungguhnya). Hal ini juga bisa menambah wawasan ketika terjadi 

pertemuan dan diskusi antara warga Jemaat dan wisatawan.
37

 

Dari hasil temuan ini, penulis melihat bahwa GPIB Jemaat Ekklesia 

tidak bisa lagi “menutup mata” terhadap keberadaan wisatawan yang datang 

beribadah. Jemaat Ekklesia harus mampu melihat dan memperbaiki 

pelayanannya yang selama ini belum maksimal terkait perhatian kepada 

wisatawan tersebut. Agar ketika wisatawan kembali ke daerah asalnya, 

mereka bisa menceritakan atau menyaksikan hal tersebut kepada orang lain, 

bahwa pelayanan yang diberikan oleh GPIB Ekklesia sangat memuaskan 

                                                           
35

Hasil dari kuisioner yang dibagikan kepada Majelis Jemaat GPIB Ekklesia, pada tanggal 14 Desember 2017 pukul 19.00 

WITA. 
36

Hasil wawancara dengan Pnt. Nova Pribadijaya pada tanggal 17 Desember 2017 pukul 19.00 WITA. 
37 Hasil wawancara dengan Pnt. I Hot M. Tobing pada tanggal 10 Desember 2017 pukul 10.00 WITA. 
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terhadap wisatawan dan dapat diteladani. Dari sini pula dapat merangsang 

kehadiran wisatawan-wisatawan lainnya juga untuk datang dan beribadah di 

GPIB Jemaat Ekklesia di kemudian hari.  

 

 

iii. Tanggapan para Wisatawan terhadap Pelayanan GPIB Ekklesia 

Ketika penulis melakukan penelitian dan mewawancarai wisatawan 

yang hadir didalam Ibadah Minggu, mereka mengungkapkan bahwa 

pelayanan yang sudah dilakukan Oleh Majelis Jemaat cukup memuaskan.
38

 

Namun ternyata tidak sedikit wisatawan yang mempunyai pendapat, bahwa 

mereka merasa kurang diperhatikan oleh Majelis Jemaat, dikarenakan sudah 

beberapa kali mereka datang dan beribadah di GPIB Ekklesia masih tetap 

tidak ada perubahan yang mereka rasakan dalam pelayanan yang dilakukan 

GPIB Ekklesia terhadap wisatawan.  
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Hasil wawancara dengan wisatawan yang berasal dari kota Manado, dilakukan pada tanggal 17 Desember 2017 pukul 10.40 

Wita. 
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                                                                   BAB IV 

Sikap Gereja GPIB Jemaat Ekklesia di Bali dan Wisatawan yang bersekutu bersama  

Gereja lahir dan tumbuh tidak terlepas dari hakekatnya untuk melayani sesama dalam arti 

menjawab pergumulan yang sedang di hadapi manusia. Gereja dalam dirinya sendiri menyadari 

akan adanya tugas panggilan di tengah-tengah dunia ini sepanjang zaman. Pada dasarnya 

pelayanan adalah membagikan hak yang disediakan Tuhan bagi setiap orang baik lahir maupun 

batin. Pelayanan didasari oleh satu kesadaran bahwa oleh Tuhan setiap insan yang lahir dan 

hidup di dunia ini diberi hak dan bekal untuk hidup, serta kewajiban dan tanggung jawab yang 

sama dengan yang lain. Pada dasarnya kehidupan manusia tidak lepas dari keterbatasan dan 

ketergantungan, sehingga di dalam kehidupan manusia tersebut terjadilah interaksi timbal-balik  

antar manusia, yang saling menopang dan mengatasi keterbatasannya. Dalam kenyataan yang 

lebih konkret, pelayanan merupakan suatu kesadaran etis dari manusia yaitu bahwa dirinya 

secara langsung maupun tidak langsung hidup dari orang lain, dengan orang lain dan untuk orang 

lain. Oleh sebab itu dalam pelayanan tersebut terkandung rasa tanggung jawab dan perhatian. 

Dengan kata lain hal ini merupakan sikap kepada sesama anggota gereja yang berkembang 

dalam solidaritas kepada semua orang dalam rangka membangun pesaudaraan sejati.
39

 

Persaudaraan sejati adalah wujud pelaksanaan perintah mengasihi Tuhan dan sesama (Mat. 

22:34-40). Kepada sesama manusia haruslah membangun persaudaraan sejati, berarti gereja 

melakukan kehendak Allah. Gereja sebagai persekutuan yang harus memperdulikan manusia, 

membangun pelayanan yang holistik artinya semua aspek pelayanan perlu diperhatikan dan 

gereja terpanggil untuk bekerja sama lebih banyak dan lebih baik lagi dengan berbagai pihak 

yang ada di dalam atau pun yang berada di luar gereja. Gereja belum menjalankan fungsi positif, 

kritis, kreatif dan realitas dalam proses perkembangan masyarakat.
40

 

 

GPIB Ekklesia sangat bersinggungan dengan dunia pariwisata di Bali. GPIB Ekklesia 

harus mampu membaca dan membuka peluang (kerja sama) dengan sektor pariwisata. GPIB 

Ekklesia harus mampu memberikan warna tersendiri terhadap wisatawan di Bali yang datang 

beribadah. Disisi lain Bali sering sekali mengadakan even skala nasional dan internasional. 

Contohnya MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition= Pertemuan, Insentif, 

                                                           
39J.B. Banawiratma (ed.), Hidup Menggereja Kontekstual, Yogyakarta, Kanisius, 2000, hlm. 73. 

40Darmaputera Eka, “Pertumbuhan Gereja dan Konteks Kontemporer Indonesia”, Jakarta, Panitia PSG, 1989, hlm. 54. 
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Konvensi, dan Pameran), adalah suatu industri pariwisata yang dipakai oleh dunia sebagai salah 

satu potensi wisatanya. Di Bali dunia MICE, memiliki efek yang sangat besar.Sehingga GPIB 

Ekklesia harus mampu untuk melihat peluang ini, maka GPIB Ekklesia sudah mampu memberi 

warna tesendiri bagi pariwisata di Bali. Dan memang GPIB Ekklesia harus mengelolanya secara 

baik dan professional, dan itu bukanlah menjadi sesuatu yang sulit bagi GPIB Ekklesia karena 

Ekklesia sangat memiliki potensi Sumber Daya Insaninya.   

GPIB Ekklesia adalah bagian dari masyarakat sehingga diharapkan orang dapat datang 

dan berkumpul, bersekutu dan memuliakan Tuhan, tanpa merasa diri sebagai warga jemaat atau 

wisatawan. karena gereja mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mempersiapkan jemaat 

wisatawan atau simpatisan yang turut mengambil bagian pelayanan dalam ibadah umum di hari 

minggu. Sehingga fungsi dan tugas panggilan gereja yang sebenarnya bisa nampak dan gereja 

benar-benar mamaknai tugas dan panggilannya sebagai perpanjangan tangan Tuhan di bumi. 

Dilihat dari konteks banyaknya wisatawan yang datang ke GPIB Eklesia ini, dapat 

dipahami sebagai suatu perjalanan spiritual dalam konteks perkunjungan di Bali, dan 

menjembatani dalam memaknai keberadaan Tuhan lewat beribadah kepadaNya. Gereja dalam 

hal ini merupakan sarana beribadah setiap orang yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus 

sebagai Tuhan dan Juruselamat. Hal ini menjadi suatu wujud persatuan gereja-gereja di dunia 

sebagai suatu bukti keberadaan Ekumene
41

 yang mana gereja dimaknai dalam ruang yang lebih 

luas tidak hanya pada suatu tempat saja. Bahkan menariknya dalam perjalanan berwisata, para 

wisatawan turut mewujudkan keberimanannya kepada Yesus Kristus sambil mensyukuri dan 

menikmati keindahan alam di Bali. Pembangunan gereja kemudian, berkembang lebih dari 

sekedar pembangunan gedung yang sering membatasi ruang gerak persekutuan. Sebab dalam 

pemahaman ini gereja bukan hanya sebatas tembok-tembok yang dibangun pada suatu tempat 

saja. Namun dalam lingkup persekutuan di dunia dan bukan sebatas pada konferensi-

konferensi
42

iman saja namun di tataran lokal keterlibatan lintas negara terjadi melalui 

persekutuan yang terlaksana di Bali tersebut dalam keseharian rutin peribadahan minggu lewat 

para wisatawan yang  berkunjung ke Bali.  

                                                           
41

Bandingkan Karkkainen, Veli-Matti. An introduction to ecclesiology: Ecumenical, historical & global perspectives. 

Illionis:  InterVarsity Press, 2002, hlm. 95 

42
Lihat, Faith and Order, The church towards a common vision,Geneva: WCC, 2013, hlm.6 
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Lebih lanjut hal ini dipahami sebagai bagian dari Gereja GPIB Ekklesia di Bali 

melaksanakan panggilan pengutusanNya di tengah dunia.  Alasannya karena mereka yang sudah 

dipanggil keluar tersebut kembali diutus secara organisasional maupun individu ke dalam dunia, 

ke dalam lingkungannya untuk menjadi garam dan terang (Mat. 5:13-14). Itu berarti Allah 

memanggil umat pilihanNya bukan untuk dijadikan umat simpanan-Nya atau menjadi suatu umat 

yang diisolirkan dari lingkungan masyarakat sekitarnya (eksklusif). Pemanggilan Allah atas 

umat-Nya ini untuk dijadikan garam dan terang bagi kegelapan dan ketawaran yang masih ada di 

sekitarnya.
43

Sekitarnya disini dimaksudkan untuk difokuskan pada anggota tubuh Kristus para 

wisatawan yang berkunjung. Pada konteks tersebut dibutuhkan keseriusan untuk memahami 

warga jemaat simpatisan ini sebagai bagian dari tubuh Kristus yang harus mendapat perhatian 

yang juga memadai dalam konteks pertumbuhan iman dan spiritualitasnya lewat berbagai bentuk 

peribadahan ataupun persekutuan yang dilakukan dalam Kehidupan bersekutu GPIB Jemaat 

Ekklesia Bali. Jemaat GPIB Ekklesia mengambil bagian dan turut aktif dalam pelayanan 

terhadap jemaat simpatisan atau wisatawan yang menumbuhkan perekonomian gereja. Memang 

tidak bisa di pungkiri bahwa jemaat wisatawan atau simpatisan yang beribadah di GPIB Ekklesia 

membawa dampak yang sangat positif, seperti contohnya yang sangat terlihat adalah keuangan 

GPIB Ekklesia bulan Juni-Juli dalam table sebagai berikut ini:
44

 

Tanggal Saldo Penerimaan dan 

Pengeluaran Rutin dan Non 

Rutin 

Saldo Penerimaan dan 

Pengeluaran Proyek 

Saldo Penerimaan 

dan Pengeluaran 

Dana Taktis 

4 Juni Rp. 229.378.246 

(MYR 1, USD 2, AUD 5) 

Rp. 1.466.251.978 

(USD 1) 

Rp. 541.977.199 

11 Juni Rp. 247.169.546 

(MYR 101, USD 13, AUD 5) 

Rp. 1.477.546.433 

(USD 1) 

Rp. 554.779.851 

18 Juni Rp. 258.448.788 

(MYR 101, USD 13, AUD 5) 

Rp. 1.485.699.933 

(USD 1) 

Rp. 554.779.851 

25 Juni Rp. 116.534.384 

(MYR 101, USD 513, AUD 

Rp. 1.501.038.633 

(USD 1) 

Rp. 559.779.851 

                                                           
43

Malcolm Brownlee, Tugas Manusia dalam Dunia Milik Tuhan: Dasar Teologis bagi Pekerjaan OrangKristen dalam 

Masyarakat, (Jakarta : BPK Gunung Mulia, 1993), hlm. 139 
44 Data Administrasi kantor GPIB “Ekklesia”  Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai 3 Agustus 2017 
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5) 

2 Juli Rp. 198.507.121 

(MYR 101, USD 513, AUD 

5) 

Rp. 1.512.819.133 

(USD 1, MYR 5) 

Rp. 559.779.851 

9 Juli Rp. 224.414.987 

(MYR 123, USD 513, AUD 

5) 

Rp. 1.529.341.749 

(USD 1, MYR 10) 

Rp. 560.341.310 

16 Juli Rp. 304.267.175 

(SGD 2, MYR 123, USD 531, 

AUD 10) 

Rp. 1.528.851.466 

(USD 1, MYR 10) 

Rp. 560.204.018 

23 Juli Rp. 300.444.443 

(MYR 5, UERO 5) 

Rp. 1.548.844.836 

(MYR 15, USD 2) 

Rp. 577.415.018 

30 Juli Rp. 190.479.973 

(MYR 5, USD 125, UERO 

10) 

Rp. 1.559.041.036 

(MYR 15, USD 2, EURO 

0.2, SGD 5) 

Rp. 581.473.018 

 

Dari table keuangan diatas, maka warga jemaat GPIB Ekklesia tidak bisa mengabaikan 

jemaat simpatisan (wisatawan) yang hadir didalam Ibadah Hari Minggu. 

Oleh karena itu, perhatian kepada Wisatawan sebagai jemaat simpatisan ini dapat 

dipandang menurut pemikiran Gerrit Singgih bahwa
45

  gereja perlu memperhatikan 3 aspek yang 

digambarkan dengan segitiga sama sisi, yang pada masing-masing sudut ditempatkan, Koinonia 

(Institusional), Marturia (Ritual), dan Diakonia (Etikal). Segi-segi itu merupakan keseimbangan 

yang terus-menerus harus di jaga, karena ketika gereja hanya menekankan segi kelembagaan dan 

ritual, maka gereja hanya ada untuk diri sendiri, kalau pelayanan hanya dianggap aspek ritual 

atau alat untuk membangun organisasi gereja, maka pelayanan tidak akan pernah menjadi 

pelayanan sosial yang menjangkau masyarakat luas.  

Ketiga tugas panggilan ini harus saling terkait, karena persekutuan gereja harus terarah 

keluar yaitu Persekutuan yang bersaksi dan melayani. Oleh karena itu pelayanan utuh dari Gereja 

dapat dirumuskan sebagai berikut: “Gereja yang seutuhnya memberitakan Injil yang seutuhnya 

                                                           
45E.G. Singgih, Reformasi dan transformasi Pelayanan Gereja Menyongsong Abad ke–21, Kanisius, Jogjakarta, 1997, hlm 

25-27. 
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tentang Kristus yang seutuhnya bagi manusia dan dunia seutuhnya”. Gereja seutuhnya artinya 

tidak terlepas satu dengan yang lain, dan selalu dalam kebersamaan dengan pihak lain. Gereja 

harus melayankan pada firman Allah yang diperintahkan Kristus secara murni, yaitu sesuai 

dengan Alkitab.
46

 Pelayanan gereja ini harus dilaksanakan secara terpadu dan bersamaan  

sehingga menjadi pelayanan gereja yang holistik. Jadi dapat dikatakan peran gereja harus 

mencakup keseluruhan baik jemaat setempat maupun wisatawan. Bahkan Hans Kung 

menambahkan bahwa gereja harus terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat,
47

 konkritnya 

termasuk wisatawan. 

Bahkan dia Alkitab terdapat anjuran untuk mengembangkan pelayanan yang kreatif dan 

dinamis oleh karena itu, cakupan pelayanan yang kreatif ini diantaranya, alam ciptaan, dan 

terlebih lagi kepada manusianya sebagai pusat dari pengutusan gereja untuk mewartakan Yesus 

Kristus sebagai penyelamat dunia, dimana Allah turut bekerja bersekutu bersama orang percaya 

untuk mendatangkan damai sejahtera atas seluruh ciptaan.
48

 Disisi yang lain Ketika gereja 

mampu menerapkan pelayanan yang kreatif di dalam gereja, maka akan memiliki beberapa 

tujuan antara lain;
49

 

- Untuk mengembangkan potensi yang kita miliki melampaui batasan-batasan 

intelegensia yang ada. 

- Untuk dapat berkompetisi secara sehat dalam pelayanan. Dalam dunia dengan 

kompleksitas, perubahan, dan kompetisi yang semakin meningkat, membangkitkan 

gagasan baru sangatlah penting untuk pelayanan kita. 

- Untuk dapat mengefektifkan kreativitas SDM (Sumber Daya Manusia) yang ada 

dalam lingkup jemaat. 

- Untuk berupaya menemukan cara-cara baru dan lebih baik dalam menyelesaikan 

masalah dalam pelayanan. 

- Untuk mengembangkan komunitas di sekitar tempat kita melayani. 

- Untuk membangun pengetahuan yang alamiah. 

                                                           
46Van Kooij Rijnardus A., Patnaningsih Sri Agus, Tsalatsa A. Yam’ah, Menguak Fakta, Menata Karya Nyata, Jakarta, 

BPK Gunung Mulia, 2008, hlm. 44. 
47

Kung, Hans, The church, London: Burns & Oates Limited, 1968, hlm.109-110. 
48

Buyung Yopie F. M., Sahabat Gembala - Artikel Kreativitas Dalam Pelayanan, Bandung, Yayasan Kalam Hidup, 

hlm. 54. 
49Buyung Yopie F. M., Sahabat Gembala - Artikel Kreativitas Dalam Pelayanan, Bandung, Yayasan Kalam Hidup, 

hlm. 56. 
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- Untuk mengembangkan gejala kemanusiaan yang alami, karena kreativitas sangat 

bersifat demokratis. 

- Untuk meningkatkan kesehatan mental, karena kreativitas merupakan aspek penting 

kesehatan mental. 

- Untuk mengembangkan kelompok-kelompok peminat kreativitas dalam pelayanan. 

- Untuk mengembangkan seluruh aspek kehidupan melalui pelayanan. 

- Untuk menyumbangkan pemikiran yang lebih baik bagi kepemimpinan yang efektif. 

- Untuk memperkuat proses pembelajaran jemaat.  

Dengan pertimbangan tersebut, gereja GPIB Eklesia Bali dapat merefleksikan 

keberadaannya dan mengatur penatalayanan yang lebih kompherensif terhadap para wisatawan 

sehingga kegiatan berwisata mereka terasa lengkap dengan terperhatikannya sisi spiritual dari 

gereja lokal setempat yang mana mencakup juga wisata rohani karena mereka diberikan ruang 

untuk bersekutu di gereja GPIB Ekklesia Bali dengan  baik. Alasannya karena Wisata rohani 

selalu dikaitkan dengan tradisi budaya kelompok tradisionalis, yang berbarengan dengan 

kesadaran spiritualitas masyarakat sekarang sehingga menjadi kebutuhan hidup tanpa melihat 

kelas sosial maupun statusnya.
50

  Walaupun  pemahaman wisata rohani merupakan wisata yang 

dikaitkan dengan agama, kepercayaan dan atau pun adat istiadat. Wisata rohani bisa dilakukan 

baik perorangan atau pun kelompok dan lembaga. Tujuan dari wisata rohani ini adalah untuk 

membuka wawasan atau pemikiran, nilai-nilai budaya yang dikemas dalam keagamaan, “study 

banding” (hal baru yang dapat diterapkan di tempat asal), dan mendapatkan pengalaman. Orang 

beriman dapat menikmati perjalanan wisata, karena keindahan alam Bali, namun juga dapat 

direfleksikan secara religius, sebagai rasa syukur terhadap Tuhan lewat persekutuan yang mana 

dapat dikatakan menjadi warna berbeda dengan wisata rohani yang biasanya dilakukan. Sebab 

tujuan orang ke Bali khususnya non-hindu bukan perjalanan wisata rohani. Namun dalam 

kenyataannya melalui kehadiran gereja GPIB Ekklesia di Bali dapat menjadi sarana untuk 

memperluas pemahaman dan keberadaan Tuhan dalam perjalanan wisata sekuler dengan 

pelayanan gereja yang mencakup mereka semua. 

  Kesadaran tersebut semakin diperkuat dengan keberadaan gereja yang berada di tengah 

dunia yang sedang berkembang dan penuh dengan perubahan yang sangat cepat setiap waktunya 

oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, karena itu gereja tidak bisa lepas dari proses 

                                                           
50Oka A. Yueti, Dasar-dasar Pengertian Hospitaliti dan Pariwisata, PT. Alumni, Bandung, 2010, hlm.56 



33 
 

perubahan yang terjadi dalam masyarakat seperti modernisasi dan sekularisasi. Memang diakui 

bahwa perubahan jelas akan menimbulkan permasalahan dan tantangan-tantangan bagi gereja, 

namun perubahan juga dapat membawa pembaruan bagi gereja ketika gereja mampu hidup 

dalam perubahan tersebut. Pengikut Kristus ditantang untuk berpartisipasi kreatif dalam 

perkembangan zaman atau era globalisasi saat ini. Karena pembangunan jemaat menawarkan 

berbagai macam usaha yang dapat menangani proses tersebut. 
51

Sebagai upaya gereja 

berkontribusi dalam konteksnya dan tidak memandang keanggotaan gereja secara administratif 

maupun ketika memposisikan wisatawan sebagai jemaat simpatisan yang sifatnya sementara 

sebab pewartaan pemberitaan dan pekabaran injil bersifat universal dalam ruang persekutuan 

yang luas.  

Dengan demikian gereja dipacu untuk memberikan peran yang tepat terhadap tantangan 

tersebut.  Artinya, seberapa mampukah gereja menginterpretasikan Alkitab dan sekaligus juga 

konteks di mana gereja berada, sehingga firman yang disampaikan kepada para pengikut Kristus 

benar-benar mengalami proses inkarnasi.
52

 Proses ini kemudian tidak terbatas pada satu 

kalangan namun menyebar luas dalam ruang persekutuan yang terjadi dimanapun gereja berada. 

Jadi dapat dikatakan bahwa tantangan proses globalisasi menempatkan gereja pada 

“keterbukaan” yang luar biasa dengan berbagai dampaknya. Pada satu pihak, hal ini baik, karena 

dengan demikian gereja-gereja pun akan makin dibebaskan dari keterisolasiannya, baik secara 

fisik maupun secara teologis. Dasar berpikir yang demikian dibangun atas dasar Eklesiologi 

terbuka, atau gereja yang terbuka yang menjelaskan posisi gereja dalam konteks permasalahan 

wisatawan yang beribadah di GPIB Jemaat Ekklesia ini sebagai wujud sifat gereja yang terbuka.  

Sebab Gereja itu, bukan sebagai yang tertutup kepada dunia  karena gereja tidak mempunyai 

dinding, tidak pula membuat lingkaran di sekelilingnya yang memisahkan dirinya dari dunia. 

Karena komunitas iman dipandang sebagai “lingkaran terbuka” di sekitar Pusatnya; jadi Gereja 

harus cukup terbuka terhadap dunia luar yang tidak hanya dilihat sebatas perhimpunan
53

 yang 

terdapat dalam lingkarannya saja atau dalam hal ini jemaat yang terdaftar secara administratif. 

Dengan demikian, Yesus Kristus, dalam ruang tersebut dapat menjadi Tuhan dan Juru Selamat 

                                                           
51Rob van Kessel, Enam Tempayan Air Pokok-pokok Pembangunan Jemaat, Kanisius, Yogyakarta, 1997, hlm 1 

52, 
53

Norman E. Thomas Tentang Misi dan Kekristenan Sedunia.(Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2001)134-135. 
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yang dimuliakan lintas wilayah dan penerimaan itu menjadi suatu keterbukaan iman yang 

dihayati dan dihidupi oleh kasih Kristus yang tak terbatas.  
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                                                              BAB V 

 

Bagian ini merupakan akhir dari tulisan ini yang berisi kesimpulan keseluruhan rangkaian 

penelitian ini dan saran bagi GPIB jemaat Ekklesia Bali dalam bersekutu bersama para 

wisatawan yang berkunjung ke Bali. 

Kesimpulan 

1. Pemahaman Jemaat terhadap kunjungan wisata, berada kawasan wisata sangat 

menguntungkan bagi GPIB jemaat Eklessia, ditambah lagi letaknya yang strategis di 

komplek bandara I Gusti Ngurah rai karena ketika turis domestik atau mancanegara 

(beragama kristen protestan) datang ke Bali biasanya mengunjungi GPIB Eklessia. Selain 

karena alasan dekat dengan lokasi Bandara, GPIB Ekklesia letaknya berdampingan 

dengan Masjid dan Pura. Karena situasi ini Ekklesia memiliki pemahaman bahwa Jemaat 

Ekklesia mempunyai daya tarik tersendiri bagi para wisatawan yang datang ke pulau Bali  

2. Bentuk – bentuk pelayananan terhadap wisatawan GPIB Jemaat Ekklesia selama ini tidak 

pernah membuat program kerja dan anggaran Jemaat yang khusus terhadap kehadiran 

wisatawan Jemaat Ekklesia. Selama ini Jemaat Ekklesia “terlena” dengan dampak positif 

(finansial) yang dibawa oleh wisatawan, namun “mengabaikan” para wisatawan itu. 

Pelayanan yang dilakukan oleh jemaaat GPIB Ekklesia hanya situasional saja. Ini terbukti 

GPIB Jemaat Ekklesia tidak pernah membuat program kerja yang khusus untuk 

wisatawan. Namun, ada beberapa hal pelayanan yang sudah dilakukan di GPIB Ekklesia 

yaitu ;  

- Memberikan kesempatan terhadap wisatawan untuk membawakan kesaksian pujian 

dalam ibadah Hari Minggu 

- Memberikan kosumsi (bagi wisatawan yang sebelumnya mengirim surat) 

- Menciptakan suasana kekeluargaan dengan berdiskuski antara Majelis Jemaat, pengurus-

pengurus Pelkat, warga jemaat terhadap wisatawan Dari hasil penelitian ini, penulis 

melihat bahwa GPIB Jemaat Ekklesia tidak bisa lagi “menutup mata” terhadap 

keberadaan wisatawan yang datang beribadah. Jemaat Ekklesia harus mampu melihat dan 

memperbaiki pelayanannya yang selama ini belum maksimal terkait perhatian kepada 

wisatawan tersebut. Agar ketika wisatawan kembali ke daerah asalnya, mereka bisa 
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menceritakan atau menyaksikan hal tersebut kepada orang lain, bahwa pelayanan yang 

diberikan oleh GPIB Ekklesia sangat memuaskan terhadap wisatawan dan dapat 

diteladani. Dari sini pula dapat merangsang kehadiran wisatawan-wisatawan lainnya juga 

untuk datang dan beribadah di GPIB Jemaat Ekklesia di kemudian hari. 

3. Tanggapan wisatawan terhadap GPIB Ekklesia saat penulis melakukan penelitian dan 

mewawancarai wisatawan yang hadir didalam Ibadah Minggu, mereka mengungkapkan 

bahwa pelayanan yang sudah dilakukan Oleh Majelis Jemaat cukup memuaskan. Namun 

ternyata tidak sedikit wisatawan yang mempunyai pendapat, bahwa mereka merasa 

kurang diperhatikan oleh Majelis Jemaat, dikarenakan sudah beberapa kali mereka datang 

dan beribadah di GPIB Ekklesia masih tetap tidak ada perubahan yang mereka rasakan 

dalam pelayanan yang dilakukan GPIB Ekklesia terhadap wisatawan.  

 

Saran 

Hasil Penelitian yang  diperoleh maka GPIB Ekklesia tidak bisa menutup mata atau 

mengabaikan terhadap wisatawan yang datang beribadah. GPIB Ekkelsia harus mampu melihat 

dan memperbaiki penatalayanan yang selama ini belum maksimal diberikan kepada wisatawan. 

Agar ketika wisatawan kembali ke daerah asalnya, mereka diharapkan dapat menceritakan 

kepada dan bersaksi terkait pelayanan dan persekutuan yang diperoleh dalam keterlibatan 

mereka bersama GPIB jemaat Ekklesia di Bali sebagai bagian dari kesaksian yang berlanjut 

kepada sesama dalam memuliakan Yesus Kristus yang melibatkan peran wisatawan. 

1. Kepada Majelis Jemaat: Agar meningkatkan pelayanan yang kreatif baik secara konkrit 

dalam program, anggaran kegiatan, yang mengakomodir para wisatawan yang 

berkunjung ke Bali dan turut terlibat bersekutu bersama jemaat dalam peribadahan. 

2. Dibutuhkan keterbukaan dari cara berpikir, maupun  sikap seluruh warga jemaat untuk 

menerima dan memperlakukan para wisatawan sebagai bagian dari saudara 

sepersekutuan yang mana dapat menciptakan persekutuan ekumenis yang menjawab 

kebutuhan spiritual mereka para wisatawan yang berkunjung ke Bali dengan benar. 
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