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Q and A
Imperfect Family
Remaja Pemuda GPdI Kharisma Kalinegoro, Magelang
April 2021

Daftar pertanyaan Remaja Pemuda seputar hal orang tua mereka: ( yang didapat
melalui angket)
1.
Bagaimana jika orang tua menjadikan dirinya selalu benar dan anak selalu
salah. Apapun pendapat dari anak itu salah.
2.
Bagaimana jika ortu terlalu memaksakan kehendak dan berekspektasi terlalu
tinggi untuk masa depan anaknya, seperti dipaksa harus jadi seperti ini dan itu yang
padahal minat anak tidak sesuai dengan kehendak orangtua (anak punya plan goals
nya sendiri).
3.
Bagaimana jika orang tua terlalu sibuk dengan urusan dan pekerjaan masing
masing sehingga anak dibiarkan tumbuh besar sendiri.
4.
Bagaimana jika orang tua menjadi penghalang anak untuk beribadah dan
selalu menghalang-halangi utk ke gereja.
5.
Apa yang harus dilakukan anak jika dalam suatu keluarga, anak selalu
dibanding-bandingkan dengan kakak/adik/tetangga
6.
Apa tindakan yang bisa diambil jika kita sebagai anak melihat orangtua kita
mulai ada tanda tanda affair. Kita harus punya sikap yang seperti apa? Apakah harus
acuh, peduli, atau memberi tahu? Sementara ada beberapa orang tua yang selalu
merasa dirinya itu benar.
(Untuk point ini agak berat soalnya ini mengarah ke pribadi tertentu dan takut
menyinggung)
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7.
Tindakan apa yang bisa diambil jika kita ada di keluarga yg berbeda keyakinan
agama, apalagi ada dorongan/bujukan bujukan dari dalam keluarga itu
8.
Seharusnya dalam keluarga ortu bisa menjadi rekan/partner berbicara/curhat.
Tetapi kalau ternyata di keluarga itu orang tua malah suka langsung menghakimi dan
menyalahkan anak ketika si anak curhat atau cerita, apa yang harus dilalukan?
9.
Bagaimana jika kita ada di lingkungan yang selalu negative thinking,
memandang remeh apa yg kita lakukan, selalu dianggap salah ketika bicara?
10.
Apakah benar jika anak itu harus patuh/taat 100% sama ortu? Dalam artian
tidak boleh membantah. Kita semua tau perbedaaan pendapat itu hal yang wajar dan
boleh selama penyampaiannya sopan.
11. How to face and be okay ketika kita ada di lingkungan broken family tapi nggak
divorce?
Keluarga broken yg nggak divorce setiap hari ketemu dan jadi satu rumah dengan
ketidakcocokan yg dipaksakan, itu menciptakan suasana yg nggak nyaman buat
anak-anaknya dan ngasih dampak/efek buruk juga.
Pertanyaan dari Pemirsa YouTube:
12. Bagaimana ; apakah kita harus lebih nurut pada pembimbing rohani di gereja
daripada menurut pada orang tua, misalnya orang tua yang kurang memberi
teladan, dibandingkan dengan pembimbing rohani yang bagus teladannya.

13. Keluarga yang ideal itu seperti apa menurut ibu Grace Sumilat?
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Khusus jawaban nomor 9.
Mengapa terkadang ucapan anak muda kurang didengarkan orang tuanya atau
orang dewasa di sekitarnya. Mungkin salah satunya dipengaruhi oleh dimensi
kepemimpinan leading Up yang akan mempengaruhi juga banyak hal dalam
kehidupan anak muda.
Pelajari dimensi Leading Up ini juga semua dimensi lainnya, untuk mengasah
kepemimpinan.
5 DIMENSI KEPEMIMPINAN PADA TOKOH NEHEMIA
DIMENSI
PADA TOKOH NEHEMIA
KEPEMIMPINAN

KUNCI KEPEMIMPINAN

DISIPLIN ROHANI
1. Kehidupan doa dan doa puasa yang
terjaga Nehemia 1: 4-11, 4: 7-9
2. Iman yang menular Nehemia 4:1014
3. Keintiman dengan Tuhan Nehemia
7:5
Leading Self

DISIPLIN
KOMITMEN

DISIPLIN MORAL

STAMINA ROHANI

1. Integritas yang tinggi. Komitmen
untuk takut akan Tuhan, dengan cara
tidak mencari keuntungan pribadi
dengan cara yang tidak halal ( Nehemia
5:15) Karena mempercayai bahwa Allah
adalah segala sumber berkat (Nehemia
5:19)
Leading Line

HATI GEMBALA
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1. Kepada para pemuka, Nehemia
tidak menyalahkan mereka akan
keadaan buruk yang sekarang ini ada,
tetapi memposisikan diri sebagai ‘KITA’
( Nehemia 2:17)

JADI TELADAN/ karena mau ikut terjun
turba/ turun ke bawah
1. Mau ikut terjun, rela ikut susahsusah, mau bayar harga ( Nehemia 4:23)

DAPAT BEKERJA SAMA
JADI TELADAN

HATI GEMBALA

MELAYANI YANG LAIN (
Matius 20:26)

2. Mau ikut menghapuskan riba/
bunga dengan menghapuskan hutang
sesama bangsa Israel yang telah menjadi
budak bangsa lain. Nehemia 5: 6-10

DAPAT BEKERJA SAMA
1. Nehemia 7: 70-72 Mengerahkan
banyak orang untuk bekerja sama
menghimpun dana pembangunan

Leading down

SKILL/ KEAHLIAN

SKILL/ KEAHLIAN

1. Dalam hal ini salah satu keahlian
Nehemia adalah dalam hal leadership, di
mana dia dapat memilih orang yang
tepat pada tempat yang tepat (
Nehemia 7:2)

PEKERJA KERAS

HATI GEMBALA
KETAATAN PADA TUHAN MEMBUAT
SEORANG PEMIMPIN DIIKUTI DAN
DIDENGARKAN OLEH ORANG YANG
BERADA DI BAWAH
KEPEMIMPINANNYA ( Amsal 3:3-4) ,
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Nehemia berhasil meluruskan segala
bentuk penyelewengan :

SETIA

1. TENTANG KORUPSI ( Nehemia 13:
1-9)
2. TENTANG PERPULUHAN ( Nehemia
13: 10-14)
3. TENTANG HARI SABAT ( Nehemia
13: 15-22)
4. TENTANG KEKUDUSAN
PERNIKAHAN ( Nehemia 13: 23-31)
TAHU BATASAN
1. Dapat menyebutkan rencana berapa
hari kepergiannya meninggalkan tugas.
Nehemia 2: 3-8,

DAPAT DIPERCAYA
( II TIM 2:2), HIDUP
BENAR.

DAPAT DIPERCAYA
Leading Up

1. Dapat dipercaya sehingga,
mendapat kesempatan ke dua untuk
pulang kampung. Nehemia 13:6

BUKAN HAMBA UANG
1. Tidak memiliki motivasi terselubung
dalam jabatan sebagai bupati Nehemia
5:14, 18
MENGATASI INTIMIDASI MUSUH
Overcome the
enemy

1.
Membangun konsep berpikir bahwa
cemoohan mereka bukan ditujukan pada
kita, tetapi pada TUHAN, Nehemia 4:4-5
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MENGATASI KEMARAHAN DAN
PERSEPAKATAN GELAP
1.
Dengan berdoa dan berjaga.
Nehemia 4:7-9
MENGATASI RENCANA SERANGAN OLEH
MUSUH
1.
Membangun kekuatan elemen dasar,
yaitu keluarga. Nehemia 4: 10-13
2.
13

Mempersenjatai diri .Nehemia 4: 10-

3.
Mengubah strategi pendelegasian
tugas Nehemia 4:16-22
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DIMENSI KEPEMIMPINAN PADA YUSUF, DANIEL DAN DAUD
CONTOH
PADA
TOKOH
Leading
Self

YUSUF

DANIEL

Lari dari
bujuk rayu
Nyonya
Potifar

Komitment/
Berdoa tiga
ketetapan hati kali sehari
(Kejadian
39:6-10)

Leading
Line

Memimpin
penguburan
ayahnya, di
antara
saudarasaudaranya

Pengampunan Memimpin
( Kej 45:15)
Hanyanya,
Misael dan
Azarya
Hati gembala
Kej 50:19-21

DAUD

Komitmen/
ketetapan hati (
Daniel 1:8)
sebuah disiplin
rohani ( Daniel
6:11)
Dapat bekerja
sama ( Daniel
2:16-18)

Disiplin rohani
yang tinggi

KUNCI KEPEMIMPINAN

Mazmur 145:2

Seluruh keluarga Jadi teladan ( I
Daud
Timotius 4:12)
menggabungkan
diri pada Daud
di gua Adulam

DISIPLIN
KOMITMEN
STAMINA ROHANI

PENGAMPUNAN
DAPAT BEKERJA SAMA
JADI TELADAN
HATI GEMBALA
MELAYANI YANG LAIN (
Matius 20:26)

Leading
down

Memimpin
semua
pegawai
Potifar dan
orang-orang
tahanan
lainnya

Menjadi
favour of God
dan favour of
Man (
Kejadian 39:16, Amsal 3:34) kuncinya
adalah TAAT
DAN SETIA
pada Tuhan

Memimpin
para
bawahannya
di
pemerintahan
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Setia, tidak ada
suatu kesalahan
atau kelalaian
dalam
pekerjaan (anti
human eror) (
Dan 6:5)
Kebijaksanaan,
pengertian (

Memiliki ratusan
anak buah yang
dididik dan
diajar

Berhati gembala
yang tulus (
motivasinya lurus)
Mazmur 78:72

SKILL/ KEAHLIAN
PEKERJA KERAS

Skill/ kecakapan
tangan ( Mazmur
78:72)

HATI GEMBALA
TAAT
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dan pada
manusia.

Daniel 1:20,
2:48)

SETIA

Berakal budi
dan bijaksana
( Kej 41:39-40)
Bekerja keras (
Kej 41:46,
42:6)
Leading
Up

Berhasil
membapaki
Firaun ( Kej
45:8)

Tahu batasan
( Kej 41:40)

Berganti-ganti Dapat
raja, tetap
dipercaya ( Dan
menjadi orang 6:3c)
kepercayaan.
Tidak jadi
hamba uang (
Daniel 5:17)

Saul pun
mengakui
bagaimana
pemakaian
Tuhan dalam
hidup Daud, dan
mempercayakan
keturunannya
pada ikat janji
dengan Daud. ( I
Samuel 24: 1723)

HIDUP BENAR
I Sam 24:18

DAPAT DIPERCAYA ( II
TIM 2:2) ,
HIDUP BENAR.
TAHU BATASAN

Mari kita lihat, bahwa ternyata dari tabel ini, terdapat beberapa prinsip yang berulang pada semua tokoh Alkitab ( jika kita ingin meneliti tokoh
lain pun boleh, agar lebih mantap dan akurat). Bahwa ternyata SKILL atau keahlian atau talenta hanya terpakai untuk Leading down/ memimpin
ke bawah.
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Ternyata kepemimpinan itu begitu luas cakupannya, sampai kepada leading up/ memberi pengaruh kepada atasan/ pemimpin di atas kita, bukan
dengan cara menggulingkan kedudukannya, atau melakukan pemberontakan, melainkan dengan memposisikan diri sebagai orang yang memberi
pengaruh positif walaupun tidak harus kita yang berada di posisi puncak.
Beri score pada kepemimpinan anda sendiri !!
Nama :................................................................................
Sangat
kurang

kurang

Cukup/
rata-rata
orang
kebanyakan

LEADING SELF
Disiplin
Komitmen
Stamina Rohani
LEADING LINE
Pengampunan
Dapat Bekerja Sama
Jadi Teladan
Berhati gembala
LEADING DOWN
Skill/ keahlian
Pekerja Keras
Hati gembala
Taat
Setia
LEADING UP
Dapat dipercaya
Hidup benar
Tahu batasan
Bukan hamba uang
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Di atas
rata-rata/
bagus

Bagus
sekali/
excellence

Catatan Pribadi
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