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Grup 01 Votes

honggo: menjadi pendengar yg baik dan bersama sama teman
dikelompok menolong teman yg berkesusahan

1

Org2 yg mengalami kesulitan finansial perlu ada tempat utk konsultasi
spy bisa kembali bangkit.

1

Perlu komunitas Kristen yang sehat spy bisa mendapat asupan rohani
dan persekutuan.

0

Anak2 muda perlu memiliki komunitas yang bisa membuat mereka tetap
bertumbuh

0

Bima: ada pendampingan keluarga dalam masa pandemi. 0

Bima: perlu ada konseling di masa pandemi. 0

Perlu ada tempat/bahan konsultasi bagi keluarga utk membuat mesbah
keluarga.

0

Pelayanan Media via fb, youtube dll, dapat menjadi terobosan. 0

Perlu membuat pelayanan Gereja Media guna menangani generasi
Media, yg jika tidak ditangani baik akan menjerumuskan generasi Media
kepada kebobrokan mental spiritual.

0

Menolong gereja2 yang tdknpunya ide utk menjalankan prlayanan
online/hybrid.

0

Perlu tempat untuk orang Kristen saling mendukung dalam mengatasi
masalah perekonomian dan menguatkan serta mengingatkan akan
firman Tuhan.

0

Perlu wadah untuk saling mendukung rekan-rekan yg terkena dampak
perekonomian dan menguatkan dengan firman Tuhan.

0

Bima: perlu ada dukungan doa pada di masa pandemi. 0

Bima: perlu ada ide2 pekerjaan di masa pandemi. 0

Grup 02 Votes

Evie:
1. Ortu perlu memahami pentingnya pendidikan rohani bagi anak pada
era gadget ini.

2



Budiarto:
Membuat alat tes kesehatan diberbagai bidang/ area kehidupan utk
mendeteksi awal kesehatan rohani seseorg (grup 4 menyatakan
kurangnya alat. Grup ....(maaf lupa) jga menyatakan bhw byk yg tdk
mengakui keadaan seseungguhnya.Tiap ditanya jwbnnya BAIK.
Assessment ini kan membuktikan keadaan seseorg sebenarnya
NB: Hrs simple krn ada issue kendala "gaptek"

0

Evie: Kebutuhan akan bahan renungan untuk pelayan/jemaat/keluarga
seputar masa covid untuk penguatan.

0

Evie: 2. Kebutuhan konseling karena depresi untuk anak2nya yang sudah
kecanduan gadget.

0

Evie: 
3. GSM butuh banget tempat curhat besama untuk masalah2 dalam
pelayanan dan untuk saling support selama masa pandemi ini.

0

Evie:
4. Kebutuhan akan adanya alat tes untuk tahu apakah ortu/pelayan
anak/jemaat bugar secara rohani saat ini.

0

Evie:
5. GSM/ortu bisa dapat bahan-bahan training/modul dari ahli2 pelayan
anak sehubungan dengan COVID/era digital.

0

There:<div>1. Orang tua/pelayan anak membutuhkan bahan-bahan yang
kreatif untuk mengajari anak mereka di rumah.  </div>

0

<div>There:</div>3. Menyediakan bahan-bahan kreatif untuk anak
(gambar/audio/video) supaya mereka tidak bosan berada di rumah terus.

0

Grup 03 Votes

Bikin podcast dan juga konten yang membahas tentang kesehatan
mental dan juga kebutuhan pemuda di masa pandemi.

8

Melce :
1. membuat semacam Reminder Pribadi spt Alarm Digital untuk Spiritual
Wellness
2. Adanya tempat Curhat Digital untuk orang muda 
3. Adanya Komunitas Sosmed untuk Menyediakan Konseling Rohani
Gratis bagi yang memiliki Kesehatan Rohani terganggu
4. Engagement Rohani untuk terus sehat rohani
5. Menyediakan Informasi kesehatan Rohani u latihan / Olahraga Rohani
bagi Petobat Baru yang butuh bertumbuh dlm Komunitas sehat

3

Steven: orang perlu lebih memahami dan ber empati apalagi di waktu-
waktu sulit seperti sekarang ini dan membantu mereka mengasihi diri
sendi

1



Basilia:
Bagaimana Pemuda bisa tetap dapat pembekalan rohani di sela-sela
kesibukannya

0

Basilia: Pentingnya orang Kristen rindu bersekutu di tengah
kesibukannya. Sehingga prioritas di kenyangkan oleh makanan rohani
bukan yg lain.

0

Grup 04 Votes

Menciptakan relasi yang saling membangun dan peduli di antara orang
percaya.

1

Menyediakan tempat untuk cek spiritual mandiri yang dapat digunakan di
mana saja dan kapan saja.

1

Memberikan motivasi dan pelayanan yang lgsg menyentuh kehidupan
jemaat seperti mendatangi atau kontak jemaat pribadi ke pribadi

1

Robert E L. : Pembimbingan ketrampilan memimpin rohani keluarga,
Bapak2 sbg Kepala Keluarga perlu itu. Pandemi bikin gereja dan warga
bingung.

1

Pingkan: 
Menjawab kebutuhan lansia agar tidak merasa kesepian.

0

Membantu orang-orang yang jenuh, kesepian, mager, dan kehilangan
semangat saat pandemi

0

Menciptakan lapangan kerja atau memberikan pelatihan keterampilan
untuk meningkatkan ekonomi keluarga.

0

Pingkan: Membantu kaum muda agar dapat bijak dalam menggunakan
gadget

0

Grup 05 Votes

Roma 
1. Gembala perlu menciptakan ibadah online yang sama esensinya
dengan ibadah offline.

2

Mikha - 1. Hamba Tuhan di komisi remaja perlu mengecek kesehatan
rohani dan emosi anak muda minimal satu kali per minggu.

0

Roma - 2. Keluarga perlu menyediakan waktu khusus untuk saling
membangun relasi (agar salah satu anggota keluarga tidak merasa
sendiri.)

0

Pak Jeff Wuntu meningkatkan ide-ide baru(kreatifitas) dalam ibadah anak
muda

0



Pak Jeff Wuntu
Memberikan bimbingan personal ke  anak muda (mentoring &
monitoring) dalam hal mengingatkan pentingnya menjaga komunitas
sekalipun dalam bentuk fellowship virtual.

0

Mikha - 2. Membuat project pelayanan bareng karena remaja merasa
kesepian dan tidak tahu mau ngapain di rumah selama pandemi

0

Nandita: Idea memberi pemahaman tentang pentingnya ibadah onsite 0

Grup 06 Votes

Melisa: Gereja dan orang-orang kristen bisa membantu anak-anak muda
yang dalam keadaan stress untuk dapat melewati masa sulit ini.

2

Sandra: Dibutuhkan pelatihan untuk dapat bertahan dimasa pandemi
bagi ibu2 yang usaha UMKM

1

Yulius: bagaimana saling menguatkan iman jemaat meskipun jarang
bertemu

1

Sering berkomunikasi dengan dan sharing mengenai masalah yang
sedang dihadapi.

1

Sandra : Perlunya pendampingan khusus bagi orang2 yang sedang
down/banyak masalah

0

Grup 07 Votes

hd: Kedekatan emosi anak dengan guru/pembimbing berkurang. 0

Pio: Perlu kegiatan mengatasi rasa cemas dan takut 0

Kehidupan ekonomi berdampak pada keluarga dan mengakibatkan relasi
yang rusak. Lebih daripada itu karena kurang kehidupan spiritual
keluarga

0

hd: Tidak bisa mendefinisikan diri sendiri apakah dalam keadaan baik
atau tidak, orang lain lebih tahu daripada dirinya sendiri.

0

Mei=<div>Orang percaya dapat saling mendukung antar para pelayan
Tuhan, guru SM, dll. agar saling menguatkan dan tetap wellness.</div>

0

hd: Keterlambatan perkembangan kehidupan bayi/anak karena kurang
sosialisasi, lebih banyak didalam rumah/main gadget.

0

hd: Kehidupan seakan-akan kurang bermakna. 0

hd: perlu konselor awam untuk menolong orang yg terdampak 0

Pio: cara bertahan masa pandemi dan new normal 0

Mei= <div>Orang percaya dapat memahami ada Tuhan yg tetap
berkuasa dalam segala keadaan dan mengerti kondisi kita.</div>

0



Hardi: pendampingan kontekstual
Gerak cepat pempimpin spiritual untuk melayani 
Pelatihan ekonomi kreatif / kewirausahaan, permodalan via hu

0

Grup 08 Votes

Perlu pelatihan untuk kepala keluarga untuk memimpin ibadah/mezbah
keluarga.

3

Yunus: Gereja adalah pusat pemuridan untuk memperlengkapi orang-
orang kudus.

0

Yunus: Rumah adalah pusat pemuridan orang tua /suami adalah
pemimpinnya.

0

Rode
Teman curhat
Pengaturan waktu untuk screen time anak
Jemaat punya pemerhati

0

Tian: kebutuhan pemuda/remaja akan bahan-bahan untuk mempelajari
firman dan mengenal diri lebih lagi agar lebih well. Terutama bahan visual
seperti film atau video.

0

Perlu cara untuk mengevaluasi apakah kita benar-benar sedang baik-baik
saja atau tidak.

0

Ganda : Dibuat ruang khusus untuk konseling pribadi maupun keluarga. 0

Grup 09 Votes

Nehemia: Perlu ada bahan dan atau jalur baru untuk menambah kesan
"fun" dalam bermisi

2

perlu aplikasi yang memudahkan jemaat untuk pesan tempat duduk
dalam ibadah, sekaligus untuk tracing jika terjadi masalah

2

Perlu pendampingan/ pelatihan untuk pelayan dalam melayani anak,
lansia dan orang 2 yang tidak dapat ke gereja

1

Membuat rubrik info lowongan kerja / usaha yg dimiliki pada komunitas 1

Perlu adanya pelayanan SM bersama (dengan gereja lain/bersinergi)
supaya anak-anak makin antusias.

1

Santi: Ortu perlu/keluarga perlu memiliki komunitas untuk bisa saling
sharing.

0

Sekolah kembali diaktifkan dengan menerapkan prokes 0

Pelayan Tuhan perlu memiliki waktu khusus untuk membaca,
memperluas wawasan, mencari bahan, dan wadah untuk saling sharing.

0



Perlu sarana untuk mengevaluasi pelaksanaan prokes supaya orang
yang beribadah bisa merasa aman

0

Lakukan refreshing sederhana d keluarga 0

Hubungi secara pribadi jemaat yang masih melakukan ibadah online,
berikan edukasi dan rasa aman.

0

perlu adanya komunitas sehat yang bersinergi 0

perlu adanya wadah konseling secara online 0

Ortu perlu menciptakan suasana menyenangkan di rumah. 0

Durasi belajar tidak perlu full seperti biasa, yang penting siswa/i ada
aktifitas bersama teman

0

Sekolah jangan hanya belajar pelajaran semata tetapi perhatikan psikis
para murid

0

Buat sekolah menjadi sebuah kegiatan yang menyenangkan bagi murid 0

perlu pelayanan yang menarik untuk lansia dan orang - orang yang tidak
dapat ke gereja

0

perlu dipikirkan bagaimana melayani pasien yang tidak dapat dikunjungi
secara langsung

0

Gereja mulai adakan aktifkan kegiatan / pelayanan secara fisik agar
jemaat juga tertarik ikut gabung

0

kebutuhan akan pelayanan bagi mereka yang berduka, di saat mereka
sendiri juga harus dirawat dan tidak dapat saling bertemu

0

Grup 10 Votes

Kebutuhan pendampingan dan mentoring untuk anak-anak muda yang
memberitakan Injil di sosmed

2

Yudo: Perlu adanya pusat sumber daya kesehatan mental Kristen bagi
remaja.

1

Kecanduan gadget yang berdampak pada kesehatan fisik dan mental 1

Bagaimana bisa menolong para lansia agar tetap terhubung dengan
keluarga di masa pandemi

1

Andi: Memberi pelatihan dan informasi untuk mengendalikan interaksi
terhadap gadget.

0

Yudo: bagaimana bisa mempertemukan para hamba Tuhan dengan
content creator Kristen?

0

Perlu sumber edukasi terhadap keluarga tentang bagaimana melayani
lansia dalam keluarga mereka (gerontologi Kristen)

0




