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PROPOSAL 

PERINGATAN 80 TAHUN GKJ MANAHAN 

08 PEBRUARI 1929 – 08 PEBRUARI 2009 

 

“SEMAKIN MENJADI BERKAT BAGI SEMUA” 

 

 
1. PENDAHULUAN 

Sebagai jemaat yang didewasakan, GKJ Manahan yang awalnya disebut GKJ 

Tumenggungan, resmi berdiri 8 Pebruari 1929, "Sareng karaosaken Pasamuan sangsaya 

ngrembaka, Pradataning Pasamuan wiwit menggalihaken yasa gereja ingkang langkung 

murwat (Karena dirasa umat yang melakukan ibadah makin banyak, Majelis Gereja mulai 

memikirkan untuk mendirikan gereja yang lebih besar lagi)," demikian alasan pendirian 

GKJ Manahan seperti yang dijelaskan dalam buku Tanggap Warsa GKJ Manahan 

Ingkang Kaping 75 Tahun. Dengan jumlah jemaat awal hanya 51 orang, terdiri atas 27 

pria dan 24 perempuan, pelayanan GKJ Manahan berlangsung. 

Menjelang peringatan 80 tahun GKJ Manahan, jemaat semakin berkembang, saat ini (30 

Nopember 2008) mencapai 2.768 orang, terdiri dari 1.203 pria dan 1.565 perempuan. 

Pelayanannya semakin berkembang dan bervariasi, sehingga telah banyak dirasakan setiap 

jemaat, lingkungan dan masyarakat luas. Bahkan berbagai pelayanannya (misalnya : 

Pelayanan Pengobatan Gratis, Nasi Murah, Perkunjungan, Adiyuswo, Sekolah Minggu, 

Paduan Suara, dll) telah menarik banyak pihak untuk belajar lebih jauh kepada GKJ 

Manahan. 

Di tengah-tengah masyarakat yang pluralis, dinamis dengan perkembangan Kota 

Surakarta yang semakin metropolis, GKJ Manahan dituntut untuk terus berupaya 

mengembangkan pelayanannya, baik intern maupun ekstern, sehingga mampu menjawab 

berbagai kebutuhan jemaatnya, tidak saja di bidang kerohanian, namun mampu tampil 

sebagai komunitas yang memiliki komitmen dalam menjaga moral dan pluralitas bangsa. 

Sebagai jemaat yang berada di tengah-tengah kota, maka jemaat GKJ Manahan harus 

menyadari posisi dan mampu memainkan perannya dalam menjawab tantangan jamannya.  

Oleh karena itu, seluruh jemaat GKJ Manahan bertekat untuk terus berakar, bertumbuh 

dan berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Oleh karena itu, sebagai ucapan syukur 

dan dalam rangka memaknai 80 Tahun GKJ Manahan, Jemaat GKJ Manahan akan 

merayakannya dengan serangkaian kegiatan. 

2. TUJUAN UMUM 

Memaknai 80 Tahun GKJ Manahan dengan meningkatkan pelayanan kepada jemaat, 

masyarakat dan lingkungan pada umumnya. 

Tujuan Khusus : 

1) Menyelenggarakan refleksi bersama dalam memaknai 80 tahun GKJ Manahan dan 

menatap tantangan jaman dalam terang kasih Tuhan Yesus.  

2) Menyelenggarakan aksi sosial donor darah dan pelayanan pengobatan gratis kepada 

jemaat yang membutuhkan.  
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3. TEMA  

80 tahun GKJ Manahan : Semakin menjadi berkat bagi semua 

4. KEGIATAN 

4.1. Seminar : 80 Tahun GKJ Manahan, menjawab tantangan jaman dengan 

mengembangkan gereja sebagai center of life bagi jemaat dan masyarakat 

sekitarnya. 

Upaya reflektif yang akan dilakukan pertama-tama adalah menyelenggarakan seminar “80 

tahun GKJ Manahan, menjawab tantangan jaman dengan mengembangkan gereja sebagai 

center of life bagi jemaat dan masyarakat sekitarnya. Seminar ini adalah upaya untuk 

membuka wawasan segenap komponen jemaat GKJ Manahan, betapa tantangan jaman 

sangat luar biasa beratnya. Posisi gereja yang strategis, seharusnya dimaknai bahwa GKJ 

Manahan harus mengambil peran yang strategis dalam mewartakan kasih Tuhan Yesus di 

tengah-tengah kota Surakarta. Apabila GKJ Manahan mampu menyadari dan mau 

mengembangkan dirinya menjadi center of life bagi jemaat dan masyarakat di sekitarnya, 

maka GKJ Manahan ke depan akan semakin menjadi gereja yang diberkati dan menjadi 

berkat bagi semua.  

Seminar akan diikuti oleh seluruh aktivis GKJ Manahan, baik Pendeta, Majelis, Komisi, 

Tim dan komponen lain yang ada di GKJ Manahan, pengurus blok, jemaat pada umumnya 

dan perwakilan gereja tetangga, kurang-lebih 300 orang. Adapun pembicara dalam 

seminar ini diharapkan adalah orang yang memiliki pengetahuan yang memadai tentang 

GKJ Manahan dan mampu memberikan pencerahan kepada jemaat tentang pentingnya 

mengembangkan gereja sebagai center of life bagi jemaat dan masyarakat sekitarnya. 

Seminar ini diharapkan akan berlangsung pada hari Jumat, 30 Januari 2009, mulai jam 

17.00 WIB sampai selesai.  

4.2. Jalan Sehat, Menapaki perjalanan dari GKJ Tumenggungan ke GKJ Manahan 

Bangsa yang besar adalah bangsa yang mau belajar dari sejarah, mengenang perjuangan 

para pendahulunya dan semakin berani menatap masa depan, apapun adanya, demikian 

kata para cerdik pandai dalam memotivasi penerusnya untuk selalu ingat sejarah. 

Dalam rangka 80 tahun GKJ Manahan, pantaslah generasi penerus GKJ Manahan 

mengenang bagaimana perjalanan jemaat awalnya GKJ Tumenggungan, bagaimana 

susahnya para pendahulu menyelenggarakan kebaktian, pernah di suatu masa, di tahun 

1943, saat pendudukan Jepang, gereja menerima surat larangan dari penguasa Jepang agar 

mengajaran agama Kristen dan ibadahnya dihentikan. "Ing satungggaling dinten Minggu 

ing tahun 1943, nalika nembe kaladosaken Sakramem Bujana Suci, dumadakan 

kagropyok dening tentara Jepang. Pangibadahan supados kabibaraken lan Pandita Ds S 

Atmowidjono kaglandhang tentara Jepang (Suatu hari Minggu di tahun 1943 ketika 

sedang dilakukan Perjamuan Kudus, tiba-tiba digerebek tentara Jepang. Ibadah supaya 

dibubarkan dan Pendeta Ds S Atmowidjono digelandang tentara Jepang)." 

Sejarah tersebut sangat penting, bukan untuk meromantisir masa lalu, namun demikian 

menjadi pelajaran yang berharga, bagaimana semangat para warga gereja 

menyelenggarakan kebaktian di saat ada tekanan, bagaimana jemaat mempertahankan 

identitas imannya saat dibubarkan, dan lain sebagainya. Hal ini sangat penting dipahami 

oleh jemaat saat ini, sehingga dapat bersyukur dengan mengembangkan berbagai 

pelayanan yang bersifat intern maupun ekstern. 
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Diharapkan jalan sehat ini dapat diselenggarakan besok pada tanggal 26 Januari 2009, 

pada saat hari libur imlek, jam 05.30 WIB sampai selesai. Kegiatan inii diikuti oleh 

seluruh komponen GKJ Manahan, mulai yang dewasa, pemuda, remaja dan anak-anak, 

diharapkan lebih dari 300 orang akan berpartisipasi dalam kegiatan ini.  

4.3. Pelayanan Donor Darah dan Pelayanan Kesehatan Gratis 

a. Pelayanan Donor Darah 

Sebagai pusat pelayanan donor darah di Surakarta, Palang Merah Indonesia (PMI) 

Surakarta masih sangat membutuhkan tabungan darah sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat yang sangat tinggi. Hal itu disampaikan oleh PMI Surakarta kepada GKJ 

Manahan beberapa waktu yang lalu. 

Oleh karena itu, Panitia 80 tahun GKJ Manahan bekerjasama dengan PMI Surakarta 

bermaksud melakukan aksi donor darah bersama warga jemaat GKJ Manahan. Agar 

memperoleh hasil yang maksimal, maka sebelum aksi dilakukan, panitia akan 

melakukan sosialisasi dan mendaftar anggota jemaat yang bersedia mendonorkan 

darahnya ke PMI.  

Pelaksanaan Donor Darah akan berlangsung pada hari Minggu, 15 Pebruari 2009 di 

Gedung Serba Guna GKJ Manahan, diharapkan partisipasi warga jemaat dalam 

kegiatan ini mampu memberikan bantuan yang berarti bagi sesama yang 

membutuhkan darah. 

b. Pelayanan Kesehatan Gratis 

Pelayanan Kesehatan Gratis yang dilakukan oleh GKJ Manahan selalu ditunggu-

tunggu oleh warga masyarakat dari gereja-gereja tetangga yang memang mengalami 

keadaan yang kurang menguntungkan. Terdapat keyakinan masyarakat pemanfaat, 

pelayanan kesehatan gratis yang dilakukan oleh GKJ Manahan memberikan efek yang 

memadai bagi kesehatan mereka. 

Oleh karena itu, Panitia 80 tahun GKJ Manahan akan mengajak bekerjasama dengan 

YAKKUM (dalam rangka ulang tahun YAKKUM) dan pihak lain yang berkenan 

untuk melakukan Pelayanan Kesehatan Gratis bagi warga gereja dan masyarakat 

sekitar di wilayah gereja yang terpencil dan membutuhkan sentuhan pelayanan dari 

GKJ Manahan, yaitu daerah pelayanan GKJ Gundih, Purwodadi. Diharapkan gereja 

setempat dapat menindaklanjuti pelayanan kesehatan ini, sehingga banyak jiwa-jiwa 

yang terselamatkan. 

Adapun pelaksanaan tehnis direncanakan berlangsung pada hari Minggu, 25 Januari 

2009, mulai jam 09.00 – 13.00 WIB. Selanjutnya seksi yang menangani akan 

berkoordinasi dengan pihak gereja setempat dalam rangka kelancaran, sehingga dapat 

memberikan manfaat bagi banyak orang di wilayah gereja tersebut. 

4.4. Kebaktian Reflektif dan Perayaan 80 Tahun GKJ Manahan 

a. Kebaktian Reflektif 

Sebagai puncak dari rangkaian ulang tahun GKJ Manahan adalah Kebaktian Reflektif  80 

Tahun GKJ Manahan. Kebaktian ini diharapkan dapat dihadiri oleh seluruh komponen 

GKJ Manahan, para pendeta, calon pendeta, para majelis, komisi-komisi, tim, unsur lain 

serta jemaat keseluruhannya dan tamu undangan (lebih dari 600 orang). Kegiatan ini akan 

diselenggarakan pada tanggal 10 Pebruari 2008 dimulai pada jam 18.00 WIB sampai 

selesai (tidak tepat pada tanggal 08 Pebruari 2008, karena bertepatan dengan hari minggu 

dan ada pelayanan perjamuan kudus).  
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Melalui kegiatan kebaktian ini, seluruh komponen diajak untuk bersyukur bersama dan 

memperbaharui tekadnya untuk melayani Tuhan Yesus dan sesamanya di ladang Tuhan, 

GKJ Manahan ini.  

“Bangunan” relasi antar pribadi diantara para komponen GKJ Manahan semakin 

diteguhkan dalam rangka menghadapi tantangan jaman yang semakin komplek dan rumit. 

Pelayanan-pelayanan yang sudah ada dapat ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya, jemaat 

secara keseluruhan dapat menyadari bersama, bahwa jika ingin dipakai oleh Tuhan Yesus 

dalam pelayanannya, kunci utamanya adalah keiklhasan untuk berbagi, berbagai waktu, 

berbagi perhatian, berbagi tenaga dan berbagi berkat. Sebagaimana keyakinan kita, 

semakin dibagi, semakin berkat Tuhan Yesus mengalir, sehingga kita semua dapat 

menjadi berkat bagi semua. Jika hal itu dapat terjadi, maka GKJ Manahan sebagai center 

of life bagi jemaat dan masyarakat tidak mustahil dapat terjadi dalam waktu dekat. 

b. Perayaan 80 Tahun GKJ Manahan 

Setelah pelaksanaan kebaktian reflektif, akan dilanjutkan dengan perayaan bersama 

sebagai wujud syukur atas berkat dan tuntunan Tuhan selama ini. Perayaan diawali 

dengan ceremonial sederhana dan dilanjutkan dengan ramah tamah. 

4. KEPANITIAAN 

Adapun panitia peringatan 80 tahun GKJ Manahan ini terdiri dari : 

1. Penasehat : Pdt. Widya Notodiryo, S.Th 

Pdt. Retno Ratih Suryaning Handayani, M.Th 

2. Ketua   : Drs. Tumiriyanto 

3. Wakil Ketua  : Drs.  Widodo Jiwo Rogo  

4. Sekretaris  : Totok Widhiatmo 

5. Bendahara I : Ibu Erlyn Anindito 

6. Bendahara II : Ibu Sri Kiswati 

7. Seksi-Seksi : 

7.1. Seksi Seminar :  

- Drs.Bagyo Sucahyo, M.Pd (Koordinator) - Dra. Tri Silawati M.Si 

- JJ. Sarungu - Ibu Yuli Karpono 

7.2. Seksi Jalan Sehat :  

- Bambang Walujohadi (Koordinator) - Sdr. Adryan Arya Sakti 

- Drs. Harjono - Sdr. Ariyanto Setyo Utomo 

- Jumadi - Gunawan Dwi Kristanto 

7.3. Seksi Pelayanan Donor Darah dan Kesehatan Gratis:  

- dr. Wahyu Kurniawan (Koordinator); - dr. Kunti 

- Ibu Joko - Seluruh anggota Seksi Kese 

- Ibu Kristianingsih    hatan GKJ Manahan. 

7.4. Seksi Ibadah dan Perayaan /Acara :  

- Toto Suprapto (Koordinator) - Soetrisno, S.Pd 

- Sdr. Sularto - Dr. Bambang Handoko, MA 

- Ibu Eddy Puji S. Wisaksono - Ibu Widhiharsi Hanani Toto  

- Budiharjo, B.Sc    Suprapto 

7.5. Seksi Perlengkapan :  

- Yul Saptranto, SE (Koordinator) - Winarso 

- Joko Sanyoto - Sri Dadi Marwan Handoyo 

- Bambang Sutejo - Maryo Adi Nugroho 

- Paulus Djoko Sanyoto - Sapto Nugroho 

- Dhony Adityo S.  

7.6. Seksi Konsumsi:  

- Ibu Siregar (Koordinator) - dan anggota Tim Nasi Murah  

- Ibu Suwarno    GKJ Manahan 

7.7. Seksi Dana :  
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- Drs. Sunarso (Koordinator) - Ibu Juminah Laksono 

- Prawianto Hadi Pradono - Mardiantono Heru Budi Kusumo, SE 

- Ibu Dra. Handiyani Sri W. - Marwibowo, SE 

 - Koordinator Majelis Blok/Pepanthan 

7.8. Seksi Dekorasi:  

- Aris Suyamto (Koordinator) - Ari Kristiawan 

- Ibu Rini Apriliastuti Hanung  

7.9. Seksi Dokumentasi :  

- Agus Setia Purnomo  (Tim Multimedia, Tim Foto Ceria) 

7.10. Seksi Among Tamu :  

- Marwibowo, SE (Koordinator) - Koordinator Majelis Blok/Pepanthan 

5. ANGGARAN 

Berbagai kegiatan tersebut direncanakan akan membutuhkan dana sebesar Rp 

49,895,000 (Empat puluh sembilan juta delapan). Rincian dana terlampir. 

Dana sebesar tersebut di atas diharapkan akan diperoleh dari : 

Asal Dana Estimasi Dana Masuk 

A. Anggaran Gereja Rp. 15.000.000,- 

B. Donatur Lepas Rp. 15.000.000,- 

C. Sponsorship Booklet Rp.   8.300.000,- 

D. Edaran Kantong Putih Rp.   4.500.000,- 

E. Persembahan Khusus Rp.   7.095.000,- 

 Jumlah Pemasukan Rp. 49.895.000,- 

6. PENAWARAN KERJASAMA SPONSORSHIP 

Dalam rangka penggalangan dana HUT GKJ Manahan yang ke 80 tahun, Panitia 

menawarkan bantuan kerjasama sponsorship dalam bentuk penerbitan booklet yang akan 

dibagikan kepada jemaat saat Kebaktian Reflektif dan Perayaan 80 Tahun GKJ Manahan, 

booklet akan dicetak sebanyak 1.000 eksemplar. 

Adapun ketentuan sponsorship ini adalah sebagai berikut : 

1. Cover Belakang Luar (Full Color) 1 halaman  Rp.500.000 

2. Cover Depan Dalam (Hitam)  1 halaman  Rp.400.000 

3. Cover Belakang Dalam (Hitam) 1 halaman  Rp.300.000 

4. Isi dalam (hitam)   1 halaman  Rp.200.000 

5. ½ Halaman Dalam      Rp.100.000 

6. ¼ Halaman Dalam      Rp.  50.000 

7. PENUTUP 

Demikian kiranya menjadikan perhatian. Dukungan, bantuan dan kerjasamanya sangat 

diharapkan, sehingga rangkaian pelaksanaan peringatan 80 tahun GKJ Manahan dapat 

terselenggara dengan baik. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. 

PANITIA PERINGATAN 80 TAHUN 

GKJ MANAHAN 

 

Ketua, 

 

 

 

Drs. Tumiriyanto 

Sekretaris, 

 

 

 

Totok Widhiatmo 

 


