


Tetap Menjadi Rekan Sekerja-Nya
Copyright© 2017

Diterbitkan oleh
Ukrida Press, Juli 2017
Universitas Kristen Krida Wacana
Jl. Tanjung Duren Raya 4
Jakarta 11470
email : press@ukrida.ac.id

UP : 00017000008

Penyusun : Paul Gunawan
Editor : Wurdianto
Desain cover dan layout : Nanny Kurnia Yulianti

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit 

xvi, + 115 hlm ; 14.8 cm x 21 cm

ISBN : 978-979-8396-28-1

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

1. Seiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 

ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan 

atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

2. Seiap orang yang dengan tanpa hak dan atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran 

hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan atau huruf h, 

untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (iga) tahun dan atau pidana 

denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

3. Seiap orang yang dengan tanpa hak dan atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak melakukan pelanggaran hak 

ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan atau huruf g, untuk 

penggunaan secra komesial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau pidana denda 

paling banyak Rp1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah).

4. Seiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk 

pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan atau pidana denda paling banyak 

Rp4.000.000.000.00 (empat miliar rupiah). 



37 Tahun Pdt. Dr. Aristarchus Sukarto Menyemai GKMI

Tetap Menjadi Rekan Sekerja-Nya

Penyusun 

Paul Gunawan

Editor 

Wurdianto 

Desain/Layout 

Nanny Kurnia Yulianti

 

2017





Tetap Menjadi Rekan Sekerja-Nya v

Yang dipilih, dipersiapkan, dipersatukan,

 dan diberkati Tuhan menjadi hamba-Nya
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� Menurut dirinya, dia seorang yang menyukai proses dan tantangan

� Menurut sahabat-sahabatnya, dia diberi karunia untuk “menghidupkan”.  

Beberapa orang dan lembaga diangkat dari keterpurukan, sehingga bangkit 

menemukan potensi dan dunianya. (Aristarchus Sukarto)
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Proses Yang Menghidupkan

”Kita sering mendengar orang berkata 
bahwa kenangan terindah itu adalah 
ketika tercapainya suatu usaha. Tapi 
buat saya yang paling indah itu adalah 
prosesnya. Pengalaman saya di Salatiga 
menguatkan hal itu, yaitu proses 
perjalanan bersama teman-teman yang 
membuat gereja terwujud. Di Demak 
juga  ada proses seperti itu yang saya 
rasakan, yaitu perjalanan bersama jemaat 
sehingga tumbuh menjadi komunitas 
keluarga. Di Yogya juga menjalani proses hidup yang membuat saya 
menjadi berani eksis. Sepengetahuan saya, dari semua kehidupan gereja 
maupun mahasiswa yang pernah saya dampingi, proses untuk menjadi 
sesuatu itu paling menyenangkan. Karena dalam proses itu sesuatu terus 
berkembang dan tangan Tuhan ada dalam perjalanan berproses. Seperti 
halnya kalau orang mau tahu lantai itu bersih, dia harus melepas sepatu, 
melepas sandal, dan menyapu lantai itu. Nanti bersihnya terasakan 
karena melepas sepatu, menginjakkan kaki, dan bergerak saat menyapu. 
Kalau tidak melakukan itu, seseorang tidak menyatu antara melihat 
bersih dengan merasakan bersih. Ketika melepas semua tanpa alas kaki 
akan merasakan itu. Nah, proses hidup semacam itulah yang paling 

mengesankan dalam pelayanan.”  

(Aristarchus Sukarto)
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Sekapur Sirih

Tangan Kasih Tuhan di dalam Proses

 Disadari atau tidak kemajuan teknologi informasi telah 
menggiring kita menjadi manusia yang lebih mengutamakan hasil 
daripada proses. Rupanya kemajuan teknologi menumbuhkan generasi 
instan, ingin serba cepat. Menunggu 15 menit dianggap terlalu lama. 
Kalau memesan sesuatu disertai pesan,.. ”tidak pakai lama ya”
 Sesungguhnya alam telah banyak mengajar kepada kita, 
bahwa untuk mencapai sesuatu itu perlu usaha, perlu waktu, perlu 
ketekunan dan perlu komitmen. Di dunia pertanian sangat nyata, 
kalau kita menanam benih pada hari ini, tidak mungkin kita dapat 
memetik buahnya besok, atau satu minggu lagi, atau satu bulan lagi. 
Seekor  kupu-kupu yang indah dan bisa terbang kesana kemari, harus 
terlebih dahulu menjalani proses menjadi ulat dan kepompong. Semua 
butuh proses, semua butuh waktu, dan semua butuh ketekunan dan 
keuletan.
 Kalau kita membaca perumpamaan yang disampaikan oleh 
Tuhan Yesus di Injil Matius 24:37 – 25:30, terutama perumpamaan 
tentang talenta dalam Matius 25:14-30, sesungguhnya berbicara 
tentang sikap yang dipuji oleh-Nya. Tuhan Yesus tidak mengutamakan 
keuntungan lima talenta dan dua talenta, tapi lebih menekankan pada 
sikap kedua hamba tersebut dalam memberdayakan secara maksimal 
talenta yang telah mereka terima. Tuhan Yesus sangat menghargai 
proses melalui kesetiaan, ketekunan, dan kesungguhan kedua hamba 
itu dalam bekerja.
 Saya mengenal Pak Aristarchus Sukarto sejak tahun 1978, 
dan saya selalu memanggilnya Pak Aris. Dia seorang yang sangat 
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mengedepankan proses, dan mengajak 
rekan sepelayanan, rekan sekerja untuk 
berkarya dengan sepenuh hati. Selain 
itu  mengoptimalkan segala modal yang 
dimiliki dan memberdayakan segala 
potensi untuk  mencapai tujuan bersama 
yang telah disepakati. Bagi Pak Aris dalam 
proses itu kita akan merasakan campur 
tangan Allah. 
 Ketika Pak Aris menghubungi saya dan mengajak untuk 
menyusun kisah perjalanan karyanya, dengan penuh antusias saya 
menyambutnya.  Ajakan ini  bagi saya merupakan wujud ikut berkarya 
sebagai rekan sekerja Allah dan bersaksi tentang kasih setia-Nya. 
Dalam proses penyusunan buku ini pun saya merasakan penyertaan 
Tuhan yang berwujud dukungan dari banyak rekan. Karena itu melalui 
lembaran ini saya ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan 
yang setinggi-tingginya kepada:

1. Pak Aristarchus Sukarto yang telah memberi kepercayaan 
kepada saya untuk menyusun kisah perjalanan hidup dan 
karyanya.

2. Pak Pirenomulyo, Pak Abdi, Ibu Mariam, Ibu Dewi,  Ibu Janti, 
Pak Sionari, Pak Timo, dan Pak Paulus SW yang berkenan 
menghubungi beberapa sahabat untuk menulis kesan dan 
mencari serta mengumpulkan foto-foto.

3. Semua sahabat yang bersedia mengisahkan sekelumit 
kebersamaannya dengan Pak Aristarchus dalam kapasitas 
masing-masing.

4. Rekan-rekan di kantor Sinode GKMI dan GKMI Demak yang 
membantu saya mencari foto-foto dan data yang diperlukan
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5. Pak Wurdianto (Ukrida Press) sebagai Editor dan Ibu Nanny 
Kurnia Yulianti (Ukrida-Tv) yang mendesain/layout.

6. Pak Eddy Wiyanto, Unit PPMP Ukrida
7. Penerbit  Ukrida Press dan Pustaka Muria. 
8. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu 

yang telah membantu dalam penyusunan buku ini.

Sedangkan materi kisah dalam buku  ini  berdasarkan bincang-
bincang dengan  Pak Aris, tulisan-tulisan di majalah “berita GKMI”, 
majalah “Dia”, tulisan-tulisan Pak Aris di beberapa acara Sinode 
GKMI, dan cerita dari beberapa teman. 
 Selamat memasuki masa emeritus Pak Aris. Mari kita tetap 
menjadi rekan sekerja-Nya dan terus berkarya selama kesempatan 
masih terbuka. Terpujilah Tuhan! 

Zelo zelatus sum pro Domino Deo exercituum 
(Aku bekerja dengan sungguh-sungguh bagi Allah semesta alam).

Semarang, 20 Juni 2017

Paul Gunawan
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Kata Pengantar

 Kita tidak pernah berpikir atau membayangkan dan 
merencanakan kehidupan kita ini walaupun kita semua mempunyai 
cita-cita, seperti halnya anak-anak sekarang kalau ditanya, “Kamu 
mau jadi apa kalau besar nanti?”. Hidup seolah hanya mengalir 
seperti air kemana dan berhenti dimana. Lalu jika tempat berhenti itu 
merupakan suatu pekerjaan, maka kita hanya akan menekuninya dan 
setelah selesai lalu pensiun. Demikianlah pada umumnya kehidupan 
yang kita jalani.
 Tempat berhenti saya ternyata sebagai seorang pendeta. 
Keinginan utama yang saya canangkan yaitu menjadi gembala atau 
pemimpin umat. Pendeta yang seperti apa, pada waktu awal, saya 
tidak tahu. Namun GKMI Demak, dengan jumlah warga yang sangat 
sedikit, bukan jemaat yang kuat dan mungkin jemaat yang kurang 
diperhitungkan dalam skala sinode pada paruh kedua tahun 1970-
an, terlebih secara nasional, telah menjadi keluarga, sahabat dan juga 
wahana saya belajar untuk mewujudkan cita-cita sebagai gembala dan 
pemimpin umat. 
           Dalam waktu yang hanya sekitar 3 tahun (1978-1980), bersama 
GKMI Demak saya belajar: “Prinsip hidup apa dan bagaimana 
mengikut Kristus yang mandiri, bagaimana menghayati kehidupan 
sebagai jemaat Tuhan yang yakin (optimis) akan pimpinan Tuhan 
dalam menyaksikan Injil Kerajaan Allah. Selain itu bagaimana Gereja 
harus kokoh secara spiritual dan juga secara material, bagaimana 
hidup yang menerima dan berbagi, dan bagaimana menyaksikan tata 
nilai kehidupan diantara sesama orang beriman, serta diantara mereka 
yang berkeyakinan lain.”
 Dasar hidup yang terbangun bersama dengan keluarga GKMI 
Demak ini yang menjadi dasar dalam menghayati dan mengarungi 
hidup sebagai pendeta  baik di Sinode, di UKDW, maupun di Ukrida. 
Terima kasih untuk Pak Paul Gunawan yang telah menyusun catatan 
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perjalanan hidup itu, dan untuk Pak Wurdianto yang mengeditnya 
menjadi kisah. Bukan menjadikan saya bangga, namun rangkaian 
kisah ini membawa saya melihat betapa dalamnya campur tangan 
Tuhan Yesus dalam kehidupan saya, sehingga saya bisa menikmati 
hidup sebagai rahmat dan anugerah-Nya.
 Terima kasih untuk Tina Pangastuti, isteri yang mendukung 
perjalanan saya untuk melayani Tuhan di ladang-Nya.  Terima kasih 
untuk anak-anakku Adria dan Dedy, serta Ninda dan Ari yang 
menerima dengan tulus status sebagai anak pendeta. Puji syukur 
karena kehadiran cucu Nathaniela Kirana (Cahaya Anugerah Tuhan) 
yang melengkapi kegembiraan hidup.
 Kami juga mengucap syukur atas dukungan semua saudara di 
GKMI Demak yang sudah menghadap Tuhan dan juga yang sekarang 
masih melayani. Terima kasih juga kepada Pdt. Yesaya Abdi dan jemaat 
GKMI Salatiga, yang semuanya bukan saja mendukung pelayanan, 
namun juga yang mendukung terwujudnya keluarga saya.
         Untuk semua sahabat dalam pelayanan di Sinode, di UKDW, 
dan di Ukrida yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, saya ingin 
mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan dalam pergumulan, 
bagaimana mewujudkan komunitas yang sungguh-sungguh mau 
memberikan hati bagi Allah dan sesama.
 Selamat melayani, dan percayalah Tuhan Yesus tidak akan 
melalaikan kita. Puji Syukur bagi Dia, Sang Pencipta kita.

Pdt. Dr. Aristarchus Sukarto
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� ”Kalau kita mau maju, kita harus mandiri dan harus bekerja. 

 Jangan tergantung orang lain, Tuhan bekerja pada setiap proses.”  

(Aristarchus Sukarto)
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Masa Kecil (1948)

 Dia lahir di Glantengan, Kudus, tanggal 18 Maret 1948 
dengan nama Sukarto. Kemudian ketika dia dibaptis, diberi nama 
baptis Aristarchus, sehingga nama lengkapnya menjadi Aristarchus 
Sukarto.  Saya biasa memanggilnya Pak Aris. Ayahnya bernama 
Kasmoeri Hadisoemarto (asal Jepara) dan ibunya bernama Yatinah 
(asal Kebumen). Dia merupakan anak kedua dari 6 bersaudara, 3 
orang perempuan (semuanya menjadi guru) dan 3 orang laki-laki. Dia 
adalah anak laki-laki yang pertama dalam keluarganya. 

Ayahnya menjadi guru di desa Jipang Pakis, karena itu kemudian 
keluarganya diboyong ke desa tersebut. Menurut cerita orang-orang 
tua,  desa tersebut diberi  nama Jipang Pakis  karena di daerah itu 
banyak tumbuh pohon Pakis, dan pada waktu Arya Jipang (Senopati 
yang memimpin tentara Kerajaan Majapahit)  kalah perang dengan 

Kerajaan Demak, kemudian 
lari dan bersembunyi di 
daerah tersebut. Untuk 
mengenang kondisi desa 
dan peristiwa tersebut, maka 
oleh penduduk setempat 
desa tersebut diberi nama 
Jipang Pakis dan dalam 
perkembangan selanjutnya 
menjadi Jepang Pakis.

Sejak  kecil Pak Aris 
senang membantu ibuny a 
yang membuka warung kecil 
di rumahnya. Kalau sore dia  Pak Aris (berdiri ketiga dari kiri) 

bersama 5 orang saudara kandungnya
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membantu ayahnya yang memiliki toko minyak di pasar hewan (dulu 
pasar Anyar),  lokasinya  sekarang jadi Matahari Departemen Store,  
sebelah kiri RSUD. Karena itu da sering disuruh ayahnya untuk antri 
garam di belakang stasiun Wergu (dulu di tempat tersebut ada gudang 
garam). Saat itu garam dan minyak sulit didapat.

Keluarga Bapak Kasmoeri Hadisoemarto dan Ibu Yatinah (Pak Aris kedua dari kanan)
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Masa Sekolah di Kudus (1954-1966)

Pak Aris bersekolah di SR (SD) 11 di Mlati Kidul. Kemudian 
melanjutkan ke SMP Negeri 1 dan SMA Negeri 1 di Kudus.  Sewaktu 
di SMP,  guru yang paling dia ingat adalah pak Go Tjoe Lok (ayah Pdt. 
Herodion Pitrakarya Gunawan), karena beliau seorang guru bahasa 
Inggris yang sangat disiplin.  Sedangkan dia paling “takut” dengan  pak 
Slamet, guru Ilmu Ukur, karena dia sering kurang beruntung dalam 
pelajaran itu.. 

Ketika Pak Aris naik ke kelas 2 SMA, dia diberi kesempatan 
memilih, mau  jurusan PAL (Pasti Alam) atau Budaya. Dia menguasai 
dengan baik mata  pelajaran Kimia dan Biologi, tapi tidak untuk mata 
pelajaran Ilmu Pasti, karena itu akhirnya dia memilih jurusan Budaya. 
Pilihannya juga didasarkan pada informasi yang diterimanya bahwa 
dari SMA Budaya lebih mudah masuk ke Fakultas Hukum. Ketika toko 
minyak milik ayahnya  di Pasar Anyar terbakar, megakibatkan ayahnya 
ditekan dan akhirnya ditahan. Pak Aris merasakan ada ketidakadilan 
dalam peristiwa yang dialami oleh ayahnya, dan hal itu yang kemudian 
memotivasi dirinya untuk belajar tentang Hukum.  

Bermain tenis meja (Pingpong) merupakan kegemaran Pak 
Aris saat di SMA bersama Oei Sien Tjwan. Kemudian dia mengenal  
banyak teman di Barat pasar Kliwon yang akhirnya menjadi grup 
anak-anak pasar Kliwon. Keakraban dengan grup anak-anak Pasar 
Kliwon membawanya memilih melanjutkan belajar di Universitas 
Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga, walaupun semula di a 
memilih Universitas Gajah Mada (UGM) dan dia sudah mengikuti 
tes di Yogya. Melalui persahabatan di grup anak-anak Pasar Kliwon, 
dia   mulai mengenal orang-orang yang menurutnya berwawasan luas 
(antara lain Pak Amien Setyadi dan Pak Solaiman Budi Widjaja) dan 
giat mengikuti diskusi-diskusi.
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� “Kehidupan berkomunitas di gereja mulai hilang. Gereja seolah-olah hanya 

menekankan pertumbuhan kuantitatif atau jumlah anggota, sementara 

itu perkembangan kehidupan yang berkualitas (etika dan karakter) sebagai 

komunitas Kristus tidak terperhatikan. Untuk menambah anggota, gereja 

yang satu sering menarik anggota gereja yang lain. Untuk menarik 

orang, sadar atau tidak kita sedang mengajarkan membangun citra, 

bukan membangun masyarakat Kerajaan Allah.  Tujuan atau visi gereja 

seharusnya mengarah pada bagaimana  komunitas Kerajaan Allah terwujud, 

anak-anak Tuhan yang mengenal Kristus menjadi komunitas yang benar-

benar dapat mencerminkan hakikat dan kehendak Tuhan. Untuk itu kita 

perlu latihan. Kalau kita ingin tahu bagaimana supaya terkenal, dihargai 

sebagai orang besar, dan sebagainya, keinginan itu bisa jadi sumber korupsi, 

dan menghancurkan kehidupan berkomunitas.” (Aristarchus Sukarto)



Tetap Menjadi Rekan Sekerja-Nya 5

Masa Kuliah di Salatiga (1967-1969)

 Tahun 1967 setelah Pak Aris mengikuti  seleksi masuk Fakultas 
Hukum  di UKSW, terjadi keanehan karena dalam pengumuman dia 
diterima di IKIP jurusan Civics/Hukum. Berdasarkan penjelasan 
dari Ketua Jurusan pada waktu itu (Drs. Gultom) bahwa dari IKIP 
jurusan Civics/Hukum juga bisa jadi hakim. Selain itu ada kakak 
temannya (Sie Hok An) yang bernama Sie Hok Gie sudah kuliah di 
jurusan tersebut, dan dia 
ingin tetap bisa bergabung 
di grup Kliwon, maka 
dia menjadi yakin bahwa 
Fakultas Hukum dan IKIP 
jurusan Civics/Hukum 
itu sama. Pada perjalanan 
waktu selanjutnya, dia 
menyadari bahwa dia 
diarahkan ke IKIP jurusan Civics/Hukum  karena di jurusan tersebut 
kurang peminatnya.  Akibatnya dia merasa kecewa, kemudian dia 
jarang mengikuti kuliah. Tetapi anehnya,  setiap tes,  dia  lulus dengan 
baik dan tidak pernah mengulang, bahkan waktu lulus Sarjana Muda 
dia menjadi lulusan terbaik (walaupun tidak cumlaude). Kalau dia 
sedang tidak mengikuti kuliah, dia pergi ke Yogyakarta  mencari buku-
buku wajib untuk mahasiswa dan dijual kepada teman-temannya di 
Salatiga, sehingga dia mendapatkan tambahan uang saku. 

Di Salatiga Pak Aris kos bersama Oei Sien Tjwan (Untung 
Pratomo) dan Oei Tjiong Tik (Widiyanto) di jalan Damar.  Mereka 
aktif dalam berbagai kegiatan gereja, terutama bidang paduan suara. 
Kemudian  mereka (teman-teman kos jalan Damar) juga mulai aktif 

Pak Aris ketika kuliah di UKSW Salatiga
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terlibat dalam  
p e r s e k u t u a n 
mahasiswa dari 
sekitar gunung 
Muria.  Dia  mulai 
membantu mereka 
m e m p e r s i a p k a n 
tempat persekutuan 
di Taman Sari, 
misalnya menata kursi. Kalau acara persekutuan berlangsung, dia 
selalu duduk di bagian belakang, karena  kadang-kadang mengantuk 
kalau mendengarkan khotbah akibat kelelahan.   

Pada waktu Pdt. Samuel Setianto berkhotbah, beliau memberi 
kesaksian tentang pelayanannya di Lampung yang sangat berat, sampai 
beliau  mengalami kecelakaan tetapi ditolong oleh Tuhan dan bersyukur 
serta tetap bisa terus melayani.  Kesaksian tersebut begitu menyentuh 
hatinya, walaupun bagi Pak Aris yang menarik dari kesaksian 
Pdt. Samuel bukan pertolongan Tuhan ketika beliau mengalam i 
kecelakaan, namun kesanggupan beliau bisa tetap bersyukur dan terus 
melayani kegiatan di Lampung. Dia merenung, “Kok ada orang yang 
mau sengsara untuk hal yang  tidak menguntungkan dirinya.”  Dia 
ingin tahu lebih lanjut apa faktor pendorong yang menyebabkan Pdt. 
Samuel rela untuk menderita.

Kemudian dia diberi  Alkitab oleh Tio Djien Hauw (Eddy 
Hardjanto) dari Bangsri. Selanjutnya Alkitab tersebut dia pelajari 
dengan bimbingan  pamannya (adik kandung ibunya) yang sedang 
kuliah di Fakultas Teologi UKSW.  Sejak itulah dia makin giat terlibat 
dalam  persekutuan mahasiswa yang berasal dari sekitar gunung 
Muria. Dengan bimbingan bapak Pdt. Yesaya Abdi Djajadihardja (pada 
waktu itu masih menjadi mahasiswa di Seminari Baptis Semarang), 

Pak Aris (pertama dari kanan) 
terlibat dalam pelayanan paduan suara
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dia bersama teman-temannya antara lain Lauw Ban Sin (adik Pdt. 
Herlianto), Kho Young Sien (Alm.), Pirenomulyo, Sri Mulyati (Alm-
isteri Pdt. Suwarno dari Margokerto), mbak Tyas (dari Purwodadi), 
Tina Pangastuti, Eko Saputra (Alm). Selain itu masih banyak yang  
terus mengembangkan persekutuan yang ada sehingga  jadilah  Pos PI 
GKMI Semarang di Salatiga. 

Pada waktu Kho Young Sien (Alm) menjadi ketua, Pak 
Aris sempat menjadi wakilnya, dan bersama-sama aktif melakukan 
Pekabaran Injil (PI) terutama ke desa Blotongan. Satu pengalaman tak 
terlupakan yang  membuat beberapa teman terkejut ialah, dia dan Tina 
Pangastuti dibaptis bersama orang-orang yang sering mereka khotbahi 
dan beri pelajaran katekisasi, antara lain Bapak Basirun (Alm). Mereka 
dibaptis pada tanggal 9 November 1970 oleh Pdt. Mesach Krisetya. 

Pak Aris sangat senang dan terkesan bukan pada Pos PI yang 
terus berkembang dan bertambah besar, namun pelayanan mereka  
kepada kelompok pinggiran (orang dan anak-anak tuna wisma, keluarga 
janda dan yatim piatu). Dia ingat betul, diajak mas Eko Saputra dan 
Piernomulyo, untuk makan  nasi putih hanya dengan sambal kecap dan 
krupuk sampai satu bulan,  diajak berhenti merokok dan tidak nonton 
ilm di bioskop. Tujuannya supaya mereka dapat membeli bahan-
bahan untuk mengajar sekolah minggu, dan membantu membeli obat 
jika diantara mereka 
ada yang sakit. 

Di Pos PI 
GKMI Semarang,  Pak 
Aris memetik banyak 
manfaat antara lain , 
berlatih berorganisasi 
(karena dia menjadi 
pengurus bahkan 

Pak Aris bersama-sama teman sepelayanan di Salatiga
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pernah menjadi ketua pengurus saat vakum), berlatih memimpin 
orang dan menyaksikan karya Tuhan Yesus dan juga mendapatkan 
pacar yang kemudian menjadi isterinya. Semua itu mendorong dia 
untuk melanjutkan kuliah ke jurusan Teologi  setelah  menyelesaikan 
Sarjana Muda.  Sebenarnya Ketua Program Studi pada waktu itu (Bpk. 
Drs. Gultom) meminta dia  untuk tetap di UKSW dan menjadi Asisten 
Dosen. Salatiga telah membuat dia mengenal Tuhan Yesus, juga 
tentang makna, kebahagiaan, dan penderitaan yang melingkupi hidup  

Namun karena pada waktu itu kenyataan kehidupan 
lembaga hukum yang tidak terlalu menunjukkan aspek keadilan dan 

tidak memperhatikan harkat kemanusian, serta hidup damai dan 
berpengabdian oleh karena kasih sayang hanya  menjadi impian, maka 
dengan dukungan Pdt. Yesaya Abdi, pada tahun 1970 akhirnya dia 
pindah ke Yogyakarta. 

Pak Aris (pertama dari kiri) dan Bu Tina (pertama dari kanan) 
bersama dengan Keluarga Pdt. Samuel Setianto
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Masa Kuliah di Yogyakarta (1970-1975)

Setelah dibaptis, Pak Aris  langsung mendatar ke S Duta 
Wacana dan kemudian mengikuti tes pengetahuan Alkitab, Bahasa 
Inggris, Bahasa Indonesia, dan Pengetahuan Umum. Namun waktu 
pengumuman, dia tidak melihat namanya di datar pengumuman. 
Semula dia mengira tidak diterima, tetapi ketika dia ke kantor untuk 
mengambil surat, pak Baker mengulurkan tangan kepadanya sambil 
berkata, “Aristarchus, selamat kamu menjadi satu-satunya mahasiswa 
yang sudah tamat dari perguruan tinggi.” Di situ dia baru sadar bahwa 
yang tercantum di papan pengumuman menggunakan nama baptis, 
dan karena baru beberapa hari dikenakan pada namanya maka dia 
lupa. Selanjutnya nama Aris (singkatan dari Aristarchus) menjadi 
nama baru yang dikenakan oleh dosen-dosen kepadanya.

Sebagai mahasiswa yang sudah matang, Pak Aris bersama 
sahabatnya, Samuel Tjahjadi dan Benyamin Gunawan, lebih 
menekankan pada kehidupan spiritualitas dan pelayanan. Samuel dan 
Benyamin aktif di GKI Ngupasan, sedangkan dia bersama Pak Darius, 
Ang Swie Lian, dan Ang Swie Kiem terlibat secara penuh di kegiatan 
Pos PIPKA (Pekabaran Injil dan Pelayanan Kasih) GKMI Yogyakarta. 
Dalam mempertahankan dan mengembangkan keberadaan pos itulah 
dia mengenal baik Pak Agus Swantoro yang  saat itu sangat mendukung 
pelayanan mereka di sana. 

Pos PIPKA GKMI Yogyakarta pada waktu itu mayoritas 
warganya dari kalangan mahasiswa, serta keadaan PIPKA sendiri 
pada tahun 70-an yang kurang kuat adalah kenyataan. Karena itu saat 
sebagian besar mahasiswa yang  berasal dari daerah sekitar gunung 
Muria selesai belajar (termasuk Pak Darius),  warga asli Yogya hanya 
beberapa keluarga, dan masa kontrak rumah sudah habis, maka pada 
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tahun 1971 Pos PIPKA tersebut 
ditutup.  

Dari peristiwa tersebut Pak 
Aris  belajar bagaimana menyikapi 
kegagalan, dan kesan nega tif 
bahwa ada gereja yang harus 
berakhir. Selain  itu dia belajar 
pentingnya sebuah komitmen, 
perlunya jaringan, sumber daya dan 
dana, serta pengelolaan potensi diri 
sebagai anugerah Tuhan jika gereja 
harus  berlanjut. Menurut Pak 
Aris, beberapa warga jemaat masih  
tinggal di Yogyakarta, antara lain Pak Aris sendiri, Tan Ging Tjoe (asal 
Jepara), Tan Hoo Djiang (asal Blora),  Hwie Sien (asli Yogya), dan 
Pak Djarot. Mereka tetap sering berkumpul, sambil mencari tempat 
persekutuan yang baru. Tugas utama Pak Aris di Yogyakarta kuliah 
di S. Duta Wacana, tapi dia bekerja sampingan sebagai pemandu 
wisata dan sopir taksi untuk membiayai pendidikannya. 

Pendidikan Teologi di S Duta Wacana dibagi menjadi 3: a). 
Persiapan 1 tahun. Harus lulus atau gagal dan dikeluarkan. b). Tingkat 
Sarjana Muda. Ini merupakan pendidikan inal bagi yang tidak lulus 
Bahasa Yunani dan Ibrani. c) Tingkat Sarjana bagi yang lulus bahasa-
bahasa Alkitab. Luar biasa, Pak Aris  di semua level menjadi lulusan 
yang terbaik, dan bahkan cumlaude, sehingga dia semakin mantap 
merasakan panggilan Tuhan dan yakin Tuhan memimpin langkah dia 
selanjutnya. 

Pada tahun 1972 Pak Aris tinggal di rumah Pak Ian Joseph 
Cairns (dosennya). Dari beliau dan keluarganya, dia belajar bagaimana 
mewujudkan iman secara konsisten, merangkai anugerah intelektual, 

Pak Aris ketika lulus dari S Duta Wacana
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mengasihi sesama, dan mewujudkan makna memikul salib dalam 
kehidupan sehari-hari. Dia melihat hidup yang dipersembahkan 
pada Tuhan dan pelayanan. Keluarga Pak Cairns mengajarkan 
kepadanya tentang bagaimana mengejawantahkan makna Filipi 2:5-7. 
Pengalaman tersebut semakin menambah bekal pemahamannya  yang 
diperolehnya selama dia tinggal di Salatiga. 

Kemudian keluarga Pak Cairns juga yang mendukungnya agar 
melanjutkan studi di Faculty of heology, University of Otago, New 
Zealand untuk mengambil Master dalam bidang Perjanjian Lama, 
setelah menyelesaikan Sarjana di S Duta Wacana pada minggu 
menjelang Natal 1975. 

 



Tetap Menjadi Rekan Sekerja-Nya 12

� “Kehidupan berkomunitas di gereja mulai hilang. Gereja seolah-olah hanya 

menekankan pertumbuhan kuantitatif atau jumlah anggota, sementara 

itu perkembangan kehidupan yang berkualitas (etika dan karakter) sebagai 

komunitas Kristus tidak terperhatikan. Untuk menambah anggota, gereja 

yang satu sering menarik anggota gereja yang lain. Untuk menarik 

orang, sadar atau tidak kita sedang mengajarkan membangun citra, 

bukan membangun masyarakat Kerajaan Allah.  Tujuan atau visi gereja 

seharusnya mengarah pada bagaimana  komunitas Kerajaan Allah terwujud, 

anak-anak Tuhan yang mengenal Kristus menjadi komunitas yang benar-

benar dapat mencerminkan hakikat dan kehendak Tuhan. Untuk itu kita 

perlu latihan. Kalau kita ingin tahu bagaimana supaya terkenal, dihargai 

sebagai orang besar, dan sebagainya, keinginan itu bisa jadi sumber korupsi, 

dan menghancurkan kehidupan berkomunitas.” (Aristarchus Sukarto)
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Masa Studi di New Zealand (1976-1977)

Tahun 1976 di bulan Februari Pak Aris berangkat ke New 
Zealand. Perjalanan tersebut merupakan  pengalaman pertama baginya  
naik pesawat terbang, dan juga pengalaman pertama baginya keluar 
dari Indonesia. Ketika tiba  di imigrasi bandara, dia merasa khawatir 
karena menurut dia  pemeriksaan di imigrasi seperti pemeriksaan  di 
kantor kepolisian.

Beasiswa yang diterimanya memang kurang jelas. Pertama 
kali ia menerima bantuan dari keluarga pak Cairns, dan pada waktu 
di New Zealand,  dia dibantu oleh keluarga Pdt. John McKinlay. Tapi 
ia merasa aman dan bersyukur karena gereja Presbiterian di New 
Zealand menerima kehadirannya dengan hati terbuka. Dirinya sering 
diundang untuk memberi kesaksian, dan sharing diantara anak-anak 
sekolah minggu serta orang-orang di panti wredha. Dari situlah 
keuangan  untuk studi tercukupi. Bahkan ia merasa sangat dimanja 
di Opoho Presbyterian Church, karena jumlah anggota di gereja 
tersebut tidak banyak  dan kebanyakan anggotanya berumur di atas 55 
tahun, sedangkan ia pada waktu itu baru  berusia  27 tahun. Ia sering 
mendapatkan pakaian, dan coklat. Tetapi kadang-kadang kesepian 
menghampirinya karena di gereja tersebut tidak ada kelompok kaum 
muda.

Budaya Jawa menjadi modal yang kuat baginya untuk hidup 
dan menyaksikan kasih Tuhan. Berbekal keramahan dan senyum 
persaudaraan, teman-teman di University of Otago dan di Knox College 
mulai akrab dengannya. Karena dia punya hobi main  tenis meja, maka 
dia mengajak teman-temannya bermain tenis meja di gereja. Anggota 
grup tenis mejanya terus bertambah,  akhirnya mencapai sekitar 40 
orang muda-mudi. Pada perjalanan waktu kelompok ini menjadi  Bible 
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Study Group. Gereja menjadi bertambah ramai dan hidup. Dengan 
dikoordinasi oleh sahabatnya, Michael Goodwin (petani muda yang 
memberi pekerjaan pada Pak Aris setiap libur musim panas) dan 
Elizabeth White (mahasiswi jurusan pendidikan), kelompok ini 
menjadi tiang pendukung aktivitas gereja. Kelompok ini nantiny a  
yang menjadi pendukung  awal pelayanannya di Indonesia.

Pada tahun 1976-1977, dunia komunikasi belum seperti di 
tahun 2017. Komunikasi dengan telepon sangat mahal. Komunikasi 
dengan surat, sering membuat Pak Aris menjadi jengkel. Waktu itu 
dia mempunyai pacar, yaitu Tina Pangastuti, yang  tinggal di Salatiga, 
dan tentu dia berkomunikasi melalui surat. Tetapi yang membuat dia 
sering jengkel, seolah surat yang dia terima dari pacarnya selalu salah 
pengertian, karena surat yang dia terima, tidak menjawab surat yang 
terakhir dia kirim. Artinya isi surat tersebut justru memasalahkan atau 
menjawab surat yang mungkin sudah dua minggu atau satu bulan dia 
kirimkan sebelumnya, yang memuat masalah atau pertanyaan yang 
dia sudah lupa. Inilah yang menimbulkan masalah baginya, hampir 
setiap surat yang dia  terima dari pacarnya,  isinya malahan persoalan 
terus bukan jawaban.

Menjelang akhir tahun 1977, Pak Aris mengirim surat ke 
Sinode GKMI, yang memberitahukan kalau studinya di New Zealand 
sudah selesai, dan menanyakan apakah ada tempat pelayanan bagi 
dirinya. Pada waktu itu muncul di benaknya, karena pengalaman 
waktu dia akan selesai studi dari S Duta Wacana, dia mengirim 
surat ke Sinode GKMI,  tetapi tidak ada jawaban dari Sinode. 

Kemudian dia mengirim surat lagi ke Sinode GKMI dan 
menyatakan kalau memang di lingkungan GKMI tidak ada tempat 
pelayanan baginya, maka dia  akan menerima usulan dari  Pdt. Samuel 
Tjahjadi untuk melayani di GKI Jatim. Waktu itu dia belum tahu dan 
tidak mengetahui serta belum menyadari bahwa sistem rekrutmen di 
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GKMI memang tidak ada. GKMI memang benar-benar free church 
dalam hal ini. Akhirnya Pdt. Charles Christano memberi kabar 
kepadanya bahwa GKMI Demak dan GKMI Keling membutuhkan 
seorang gembala jemaat. Pada saat yang sama, S Duta Wacana  
dan gereja Presbyterian Church di New Zealand juga minta kepadanya 
untuk mempersiapkan diri menjadi dosen, karena Pak Ian Joseph 
Cairns akan kembali melayani di New Zealand.

Memilih tempat pelayanan menjadi berat baginya karena 
beberapa hal: 1) Melayani itu panggilan. Baginya sebagai orang GKMI 
dia harus kembali melayani di lingkungan GKMI. 2) Jika Tuhan 
berkenan maka harus ada penyelesaian yang baik, tentang menjadi 
dosen di S Duta Wacana, harus berasal dari gereja pendukung, 
padahal pada waktu itu GKMI belum menjadi gereja pendukung S 
Duta Wacana.

Pak Aris (duduk pertama dari kiri) bersama dengan teman-teman persekutuan di Zew Zealand
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� “Orang hanya tahu korupsi itu membahayakan, tapi tidak tahu kenapa, 

bahkan justru senang-senang saja kalau mendapat bagian. Ini mirip 

seperti cerita Robin Hood, korupsi lalu bagi-bagi. Orang yang menerima 

malah mendewa-dewakan yang korupsi, karena mendapat bagian saat 

mereka mengalami kesulitan hidup. Jadi  kalau kita mengajarkan tentang 

antikorupsi,  seharusnya kita juga mengajarkan  bagaimana membentuk 

masyarakat masa depan, bagaimana konsep tentang masyarakat yang 

bahagia, sehingga tahu kenapa harus tidak korupsi yang merusak kebahagian 

masa depan itu. Di dalam pendidikan yang holistik itu, mahasiswa yang 

masih muda diajarkan untuk melihat kerangka sosial yang besar tadi.” 

(Aristarchus Sukarto)
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Masa Pelayanan di GKMI Demak (1978-1980)

Pelayanan Pak Aris di GKMI Demak walaupun singkat, tapi 
baginya merupakan fondasi dan praktik belajar yang sangat berarti 
dalam hidupnya. Kisahnya bisa menjadi satu buku tersendiri. Beberapa 
hal  yang sangat melekat diingatannya  coba dituangkan di sini.

Dia memilih GKMI Demak 
daripada GKMI Keling sebagai 
tempat pelayanan sekembalinya 
dari Zew Zealand awal tahun 1978, 
karena Demak lebih dekat dengan 
perpustakaan yaitu perpustakaan 
Teologi di STTBI Simongan Semarang. 
Sebenarnya koleksi bukunya sendiri 
pada waktu itu sudah hampir 1.000 
buku, tapi dia masih membutuhkan 
tempat yang dekat dengan 
perpustakaan Teologi yang cukup 
lengkap. Hal tersebut menunjukkan minat bacanya yang sangat tinggi. 

Menurut Pak Aris, saat dia dipertemukan dengan Majelis 
Jemaat GKMI Demak (Pak Anton- alm; Pak Soendjojo-alm; dan Pak 
Sugeng); hal pertama yang disampaikan mereka kepadanya yaitu 
GKMI Demak itu gereja kecil, dan tentu belum dapat memberikan 
persembahan kasih seperti yang diharapkan oleh seorang lulusan 
dari luar negeri. Dengan tersenyum dia menjawab, ”Saya sudah siap 
menerima berapa pun persembahan kasih yang akan diberikan oleh 
jemaat GKMI Demak, sejak saya memutuskan untuk menerima 
panggilan Tuhan melayani di GKMI Demak. Saya akan terus belajar 
berserah total pada Allah dalam kehidupan saya.” 

Pak Aris ketika ditahbiskan sebagai 
Guru Injil di GKMI Demak
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Pak Aris belajar mengasihi 
jemaat yang dilayaninya secara 
total,  luar biasa ternyata warga 
jemaat juga sangat mengasihinya.  
Dalam kenyataannya,  apa yang 
disebut oleh GKMI Demak sebagai 
persembahan kasih, hampir 
tidak pernah dia pergunakan 
untuk kehidupan sehari-hari. 
Persembahan kasih yang dia 
terima, dia tabung untuk membeli 
novel. Mengapa bisa demikian? 
Hal itu bisa terjadi karena makanan 

yang dia terima setiap hari berkelimpahan (Contohnya: hampir setiap 
hari dia menerima paha ayam dari Ibu Zakarias-Alm; susu dari 
keluarga Pak Anton; dan makanan dari keluarga Pak Soendjojo dan 
Pak Soegeng, bahkan potong rambutpun tidak pernah bayar selama 
dia tinggal di Demak). 

Pada tanggal 19 Januari 1979, saat dia bertunangan dengan 
Pang Oen Hwa (Tina Pangastuti), kaum muda GKMI  Demak (a.l 
Yulianna, Sinarto, Ay Lian dan kawan-kawan) yang mengantar dan 
mengaturnya. Bahkan kebaikan 
mereka berlanjut, pada saat dia 
sudah menikah dan tinggal di 
Yogya, susu untuk Adria (anaknya 
yang pertama) yang harus impor 
dari Australia, diusahakan oleh 
teman-teman dari GKMI Demak 
(karena sulitnya dapat susu itu dan 
kalau beli  harus antri).

Pak Aris melayani Penyerahan Anak 
di GKMI Demak

Pak Aris dan Bu Tina ketika melangsungkan 
pertunangan pada 19 Januari 1979 di Salatiga



Tetap Menjadi Rekan Sekerja-Nya 19

Tanpa disadari, kebiasaannya studi dan diskusi dengan teman-
temannya di New Zealand terbawa ke GKMI Demak. Kebiasaan di 
New Zealand terbawa juga ketika dia berkhotbah dan bagaimana dia 
memimpin PA. Ada yang  membuat dirinya terkejut yaitu kaum muda 
GKMI Demak sangat responsif menanggapinya. Dia langsung dikritik 
bahwa apa yang dia sampaikan sulit dan tidak dimengerti (Dia ingat 
betul,  kritikan tersebut disampaikan oleh Sinarto dan almarhum Ping 
An). Tetapi dari peristiwa itulah dia belajar bagaimana harus terbuka 
dan memperbaiki komunikasi.

Kalau dihitung dari jumlah pertambahan anggota, maka 
pelayanan di GKMI Demak kurang “sukses”. Namun dia tetap senang 
karena melihat 
rasa syukur jemaat 
di GKMI Demak 
meningkat. Hal 
tersebut dapat 
dilihat  dari jumlah 
p e r s e m b a h a n 
yang meningkat, 
partisipasi ke 
Sinode GKMI meningkat, dapat  membangun gedung pemuda 
sendiri (tanpa bantuan dari luar), perhatian pada korban-korban 
banjir meningkat (bersama dengan tim dari Sinode GKMI, mereka 
mengalami  kecelakaan dalam perjalanan memberikan bantuan, sampai 
ada seorang anggota tim yang meninggal), kekeluargaan semakin 
akrab dan perhatian kepada saudara yang tidak bisa menyekolahkan 
anaknya meningkat. Jemaat mulai memandang dirinya sebagai yang 
berguna dan positif di depan Tuhan dan sesamanya. Kenyataan ini 
mengajarnya bahwa perwujudan iman kepada Tuhan dalam pelayanan 
adalah rasa syukur, bukan masalah mendapatkan dan melihat berkat.

Pak Aris dan bu Tina bersama dengan kaum muda GKMI Demak
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Tahun 1979 adalah tahun yang sangat berkesan atas kehidupan 
Pak Aris di Demak. Pada tanggal 19 Januari 1979 dia bertunangan 
(sebenarnya menikah secara catatan sipil) dengan Tina Pangastuti di 
Salatiga didampingi oleh kaum muda dari GKMI Demak. Tanggal 13 
April 1979, dia diteguhkan menjadi Guru Injil (sesuai Tata Gereja yang 
berlaku pada saat itu) dan tanggal 28 April 1979 dilakukan peneguhan 
dan pemberkatan nikah. Firman Tuhan disampaikan oleh Pdt. Dr Ian 
Joseph Cairns (dosen S Duta Wacana)  dan Pdt Yesaya Abdi yang 
memberkati. Banyak kisah yang tak terlupakan di seputar pernikahan 

Pak Aris, tetapi intinya ialah semua biaya pernikahan dan perlengkapan 
rumah tangga baru didukung oleh warga jemaat GKMI Demak.  Sulit 
diceritakan betapa dalamnya dia dan istrinya merasakan cinta kasih 
jemaat, yang baru dia layani dalam 1 tahun, namun kecintaannya 
sebagai saudara serasa  dia dan istri dilahirkan diantara mereka 

Tanggal 23 Mei 1980 Pak Aris ditahbiskan sebagai pendeta 
GKMI Demak, namun sekaligus sebagai pendeta utusan GKMI untuk 
menjadi dosen di S Duta Wacana. Di sini dia melihat dan merasakan 

Saat acara Pemberkatan Nikah: 
Pak Aris dan Bu Tina beserta keluarga ketika memasuki gedung GKMI Demak
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betapa kedewasaan kekristenan memancar di antara teman-teman 
warga GKMI Demak. Sama seperti halnya pada sidang Sinode pada 
tahun 1978, GKMI Demak dengan sukacita mengizinkannya  ditunjuk 
sebagai Wakil Ketua Sinode GKMI. GKMI Demak juga merasa 
terhormat dengan mengizinkannya untuk mengajar di Akademi 
Kristen Wiyata Wacana (AKWW) Pati. Selain itu GKMI Demak juga 
mengizinkan istrinya tetap bekerja di UKSW Salatiga, serta GKMI 
Demak mengizinkannya untuk menerima panggilan S Duta 
Wacana sebagai dosen. Keterbukaan yang sangat dewasa itulah yang 
dapat mendukung Sinode (dalam hal ini GKMI) bergabung dengan 
GKJ, GKJW, GITJ, GKI Jateng, GKI Jatim, dan GKI Jabar menjadi 
pendukung S Duta Wacana. Kerjasama tersebut dapat terwujud 
berkat usaha Pdt. Dr. Albert Wijaya dalam meyakinkan GKMI akan 
manfaat menjadi gereja yang lebih terbuka dalam kerjasama dengan 
gereja-gereja lain.

Sikap GKMI 
Demak yang terbuka 
dan dewasa seperti itu 
menolong Pak Aris 
merasa damai sejahtera 
karena dirinya tetap 
sebagai pendeta GKMI, 
namun juga menjadi 
dosen S Duta Wacana. 
Seandainya GKMI Demak 
tidak terbuka,  maka 
sejarahnya menjadi dosen 
dan sejarah bergabungnya 
GKMI dengan Duta 
Wacana tidak akan Pemberkatan Nikah dilayani oleh Pdt. Yesaya Abdi
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terjadi. Dia melihat dan merasakan, kasih dan kecintaan GKMI 
Demak  sebagai kasih yang tanpa pamrih. Hal tersebut mengajarnya 
bagaimana seharusnya dia mencintai lembaga gereja. Karena sikap 
GKMI Demak tersebut, dia yakin Tuhan memberkati mereka yaitu 
kemudahan GKMI Demak mendapatkan penggantinya  dalam diri 
Pak Peter Hiendarto dan keluarga.
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Masa Menjadi Dosen Muda di Duta Wacana 

(1980-1987) 

Arak-arakan mobil yang diikuti truk pengangkut semua 
peralatan rumah tangga dari Demak menuju Yogyakarta berjalan 
dengan lancar, dan langsung menuju rumah Jalan Trimargo Wetan 5 
Yogyakarta. Itulah awal masa bakti di Duta Wacana dengan tugas Pak 
Aris adalah sebagai dosen Perjanjian Lama. Namun dengan adanya 
pergantian pimpinan, dia diminta untuk menjadi wakil ketua S 
Duta Wacana untuk bidang akademik sampai tahun 1986 dan 1986-
1987 menjadi Wakil ketua bidang keuangan.  Ini merupakan latihan 
yang intensif untuk mengelola lembaga perguruan tinggi. Mula-
mula hal ini dianggap sebagai tugas administrasi yang dibebankan 
padanya  sebagai dosen termuda, mengingat usia Pak Aris baru 
32 tahun. Namun ternyata tugas ini merupakan tindakan Tuhan 
yang melengkapi persiapan pelayanan di GKMI Demak untuk 
menjadi pimpinan di masa mendatang.  Dengan tugas ini Pak Aris 
mulai belajar bahwa lembaga, termasuk gereja harus mendapatkan 
komitmen total dari pimpinan dan warganya. Gereja atau lembaga 
harus terus menerus melihat dirinya sebagai organ yang hidup, karena 
Tuhan itu hidup. Artinya tidak lupa memikirkan dan merencanakan 
masa depan supaya hidup damai sejahtera semakin nampak. Pak Aris 
mulai merenungkan campur tangan dan visi Pak Yesaya Abdi (entah 
dulu beliau sudah mempertimbangkan atau tidak) yang memilihkan 
nama baptis Aristarchus (yang maknanya pemimpin yang baik atau 
pemimpin utama).
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Di S Duta Wacana ada sistem perwalian yang baik dan 
seorang dosen mengampu rata-rata 20 mahasiswa. Perwalian ini tidak 
hanya merupakan tugas bimbingan akademik, namun juga merupakan 
wahana sharing kehidupan. Berdasarkan pengalaman di GKMI Demak 
yang berjemaat seperti halnya menjadi keluarga, maka perwalia n  
dilakukan Pak Aris seperti itu. Mahasiswa perwalian bukan saja akrab 
dengannya, namun juga akrab dengan keluarganya, bahkan sampai 
saat ini (2017) sebagian besar dari mahasiswa perwalian masih akrab. 
Medan pelayanan ini mengajarnya melihat potensi anak-anak muda/
remaja dan bagaimana mendampinginya. Pak Aris bersyukur karena 
banyak dari mereka yang menjadi pimpinan gereja di level nasional, 
bahkan internasional.

Apakah GKMI terlupakan? Tidak, katanya. Selain  menjadi 
dosen, Pak Aris senang  mendampingi Pos PIPKA (Pekabaran Injil 
dan Pelayanan Kasih) GKMI di Yogya (Pos yang dihidupkan kembali 
tahun 1976 sehubungan dengan mengalirnya mahasiswa-mahasiswa 
asal sekitar Muria di Yogya), dan bangkitnya kembali PIPKA karena 
kerja sama dengan Mennonite Brethren. Beberapa mahasiswa tinggal 

Pak Aris (kelima dari kiri-bawah) bersama dengan kaum muda GKMI Yogyakarta
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di rumah Pak Aris (Andreas Suwatjono, Kris Haryanto, Srihono 
Purnomo, dan kawan-kawan) untuk menjadi teman dan juga sekaligus 
kelompok binaan yang aktif untuk pelayanan. Melalui merekalah 
terbentuk kelompok GKMI Yogya yang kokoh. Pos PIPKA yang 
kemudian diadopsi oleh GKMI Semarang dan dapat memiliki gedung 
gereja sendiri pada tahun 1983, kemudian didewasakan tahun 1998. 
Ia menjadi tipe gereja dengan suasana kekeluargaan yang kuat dan 
mandiri. Sekali lagi, hidup dengan rasa syukur yang dalam membawa 
mereka hidup damai sejahtera.

Pak Aris mengkombinasikan bentuk pelayanan sebagai 
dosen Duta Wacana dan pelayanan di GKMI secara sinodal. Hal ini 
diwujudkan dengan munculnya organisasi PASTHORI (Paguyuban 
Mahasiswa dan Siswa heologia Sinode Muria Indonesia) pada  tahun 
1983. Melihat gairah belajar mahasiswa perwalian, muda-mudi GKMI 
Pos PIPKA (atau GKMI Semarang pada waktu itu) GKMI di Duta 
Wacana, serta kedudukan penulis, sebagai wakil ketua Sinode, maka 
Pak Aris mengajak diskusi dengan E. Budi Lelono, Nimrod Harianja, 
Esther Liem, dan kemudian Mikha Joe Ho Ie, Paulus Sugeng, dan 
Himawan untuk memikirkan cara mengorganisir semua muda mudi 
GKMI yang belajar Teologi: di Abdiel, SAAT, UKSW, Institut Injili 
Indonesia, dan sebagainya). Selain itu membentuk wadah kebersamaan 
untuk memikirkan dan menyiapkan diri guna membangun GGKMI 
di masa depan.  Melalui PASTHORI mereka merasakan eksistensinya, 
dan para mahasiswa Teologi asal GKMI mulai mengisi kegiatan di 
gereja-gereja, agar mengenal sekaligus mempersiapkan diri untuk 
masa depan, baik dirinya maupun bagi GGKMI. Sayang dukungan 
yang ada hanya setengah-setengah (secara moral maupun material) 
baik dari gereja-gereja maupun sinode. Jika mereka dapat dukungan 
penuh pada waktu itu, mungkin kita tidak diskusi terus menerus 
tentang sulitnya mencari pimpinan dan masa depan gereja.
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Bersama Pak Judo  ide kemandirian diri, teologi, dan kehidupan 
semakin terwujud di Duta Wacana. Sebagai wakil ketua S 
Duta, Pak Aris merasa bangga menjadi wakil pak Pdt. Judowibowo 
Poerwowidagdo. Beliaulah yang mengajaknya mewujudkan 
kemandirian teologi dan kehidupan. Bukan saja di mimbar akademik 
di depan mahasiswa, namun juga diajak tidak terlalu bergantung pada 
bantuan dari Gereformeerde Kerk maupun Nederlandshe Hervormde 
Kerk. Tahap pertama mencoba mengadakan perumahan dosen 
(tahun 1981) untuk eisiensi biaya dan juga mendewasakan diri secara 
inansial. Seandainya model perumahan dinas tidak dijalankan terus, 
mungkin program perumahan dosen teologi tidak berjalan seperti 
hari ini. Tahap kedua mengubah S Duta menjadi Universitas pada 
tahun 1985. Adapun  pertimbangannya adalah: a) Jika berdiri sebagai 
S terus akan semakin berat. Apalagi terkait dengan rencana pak Pdt. 
Rudy Budiman yang akan pindah ke Belanda. Pdt. Dr. Rudy Budiman 
adalah Wakil 
Ketua II, 
yang mahir 
dalam hal 
penggalangan 
dana yang 
mendukung 
k e h i d u p a n 
S. Duta 
W a c a n a  .
Sewaktu muda beliau bernama Goei Ping Djien (dari gereja yang 
sekarang adalah GKMI Kudus). b) dengan menjadi Universitas, maka 
Duta Wacana dapat mewujudkan hakikatnya sebagai penyalur berkat 
karena dapat memberikan perkerjaan bagi banyak warga jemaat yang 
semakin terdidik.

Pak Aris meresmikan acara Dies Natalis S Duta Wacana XXII
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Akhir tahun 1985 Pak Aris mulai mempersiapkan diri 
untuk studi. Sesuai perencanaan ketenagaan S Duta Wacana 
memerlukan dosen misiologi karena dosen Biblika sudah terpenuhi. 
Komunikasi dengan lembaga yang mendukung S Duta Wacana 
mulai dilakukan. Pdt. Eric Gass dari United Church for Christ 
(USA) dan Pdt. Warner Luoma dari Evangelical Lutheran Church in 
America (ELCA) membantu Pak Aris agar mendapatkan beasiswa  
untuk sekeluarga.  Selain persiapan ini, Pak Aris juga diminta untuk 
menggantikan Pdt. Dr Rudy Budiman yang pindah ke Belanda sebagai 
pengelola keuangan. Latihan memikirkan agar keuangan S Duta 
Wacana bisa stabil, dan bagaimana ketahanannya di masa depan 
cukup mengkhawatirkan. Namun Tuhan memberikan bimbingan 
melalui peran Andreas Suwatjono karena membantu bagian keuangan 
S Duta Wacana. Bimbingan Pak Rudy yang dilakukan secara cepat 
dalam waktu sekitar 3 bulan sangat berharga. Tugas ini diakhiri pada 
September tahun 1987 karena Pak Aris berangkat ke USA.

Di S Duta Wacana selama 1980-1987 ternyata dirasakan 
oleh Pak Aris tugas sebagai dosen bukan yang utama, melainkan belajar 
mengatur lembaga akademis baik dari segi ketenagaan, kurikulum, 
dan keuangan. Namun semua ini awalnya tidak disadari karena Pak 
Aris ingin menjadi dosen yang baik, membimbing mahasiswa untuk 
jadi pendeta yang baik. Namun kedepan ternyata perbedaan tugas itu 
membawanya untuk bergereja.  
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� “Pendidikan kepribadian itu dimulai dari lingkungan terdekat. Keluarga 

ikut menentukan konsep hidup anak-anak. Yang saya tekankan dalam 

kehidupan keluarga, misalnya, bukan karena saya sebagai rohaniawan maka 

anak-anak harus hidup berpengorbanan dan  pelayanan.  Tapi yang saya 

wariskan dan ajarkan adalah  bagaimana hidup sejahtera sebagai orang yang 

mau sharing dan caring terhadap sesama. Saya lihat dampaknya atas anak 

saya ialah saat dia kerja di RS di bagian pembelian obat, dia tidak pernah 

terbersit untuk melakukan pungli atau korupsi.” (Aristarchus Sukarto)
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Masa Studi di Amerika Serikat (1987 – 1993)

Masih dengan ceria Pak Aris bercerita bahwa Oktober 1987 dia 
berangkat ke negeri Paman Sam (USA), karena diterima di Lutheran 
School of heology, Chicago. Ada perasaan bangga namun juga agak 
sedih karena keluarga harus ditinggalkan. Awalnya dengan diterima 
untuk studi lanjut sangat menyenangkan berkat dukungan Pak Erric Gass 
dan Pak Luoma. Tapi setelah berbicara masalah akademis, dia sangat 
kecewa karena gelar master Teologinya tidak diterima sebagai landasan 
untuk mengambil doktor. Dia harus mengambil master lagi selama dua 
tahun, dan mengikuti ujian tiga bahasa asing/penelitian sebagai syarat 
untuk mengambil doktor. Semula dia  membayangkan hanya diminta 
untuk mengadakan penyesuaian dan riset, ternyata harus mengulang 
secara total. Tentang bahasa juga menjadi perdebatan. Temannya yang 
dari Swedia mengajukan bahasa Jerman (harus karena di lembaga 
Lutheran), Swedia dan Spanish atau Portugis (karena penelitian untuk 
sejarah misi), sedangkan dia mengajukan bahasa Jerman, Indonesia, 
dan Jawa (karena penelitiannya merupakan gabungan antropologi dan 
teologi misi dalam masyarakat Jawa). Hasilnya, hanya bahasa Jerman 
yang diterima, bahasa Indonesia maupun Jawa ditolak. Dirinya merasa 
sakit hati dengan alasan penolakan kedua bahasa tersebut. Bahasa 
Indonesia dan bahasa Jawa dipertanyakan apakah bisa dikategorikan 
sebagai bahasa ilmiah. Berbagai alasan dan perdebatan terjadi selama 
dua semester dan hampir saja membuat dia pulang ke Indonesia 
karena marah dan jengkel. Dia menganggap mereka tidak peka dan 
meremehkan. Akhirnya Bahasa Indonesia bisa diterima, dan yang lain 
dia mengajukan bahasa Belanda karena banyak literatur berbahasa 
Belanda.
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Bersyukur bulan Juli 1988 keluarganya datang, dan perjalanan 
tersebut merupakan pengalaman pertama mereka ke luar negeri. Foto-
foto dan ilm dokumenter yang sering mereka lihat hanya yang bagus-
bagus. Maka  begitu mereka mendarat di Chicago, dalam perjalanan, 
Adria (anaknya yang pertama) bertanya, “Apakah ini benar Amerika, 
Pa?” 

Pak Aris menjawab: “Benar, ini Chicago, Amerika”  
“Amerika kok kotor ya…” balas Adria penuh keheranan.  
Di Chicago, kalau bukan di tengah kota, apalagi mereka 

tinggal di Chicago bagian Selatan, yang bersih itu hanya di  kompleks 
University of Chicago (Termasuk LSTC tempat mereka belajar). 
Sedangkan di sekitarnya kurang bersih dan cenderung kumuh. 
Pak Aris ingat betul, pada tahun 1976, sebenarnya dia diterima di 
McCormick heological Seminary di Chicago, namun karena ada ilm 
God Father, maka tawaran beasiswa ke sana (apalagi beasiswa masih 

Pak Aris dan keluarga menikmati musim salju yang pertama di Chicago
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kurang) ditolaknya. Namun baginya yang menarik dari pertanyaan 
anaknya ialah pemikiran bahwa bayangan sering lebih indah dari 
kenyataan.

Bersama keluarga Pdt. Robinson Radjagukguk, mereka sering 
ke konsulat Indonesia di Chicago, terutama jika ada hari-hari khusus 
seperti 17 Agustus, Hari Raya Idul Fitri, dan kedatangan pejabat dari 
Indonesia. Pertemuan dengan teman-teman seiman, akhirnya mereka 
mulai mengadakan perayaan Natal. Bersama Pak Peter Pasaribu 
(pegawai konsulat), dan Pak Nasution (dulu pegawai LAI), mereka 
mulai mengadakan persekutuan Kristen Chicago. Dengan selesainya 
studi Pak Robinson, maka dia dan Pak Nasution tetap mendukung 
persekutuan tersebut. Bahkan persekutuan tersebut akhirnya menjadi 
Persekutuan Kristen Amerindo yang anggotanya adalah orang-orang 
Indonesia di Chicago (baik yang masih WNI maupun yang menikah 
dengan orang Amerika). Seiring berjalannya waktu, persekutuan ini 
membesar sampai mendekati 80an orang dan menjadi rutin seperti 
persekutuan sebuah jemaat. Persekutuan inilah yang membuat dia dan 
keluarga merasa punya keluarga-keluarga baru seperti waktu di New 
Zealand. 

Pak Aris dan keluarga berusaha untuk ikut beribadah di 
Gereja Mennonite di Chicago, misalnya Reba Mennonite Church. 
Namun seperti halnya masyarakat kota besar di Jakarta, mereka 
tidak merasakan keakraban. Akhirnya mereka memilih bergereja di 
Union Church (gabungan antara UCC gereja yang memberi beasiswa 
kepadanya dan gereja Baptis). Anak-anaknya mendapatkan tempat 
yang tepat. Ninda (panggilan untuk anaknya yang kedua) banyak 
teman-temannya di TK, dan Yayang (panggilan untuk anaknya yang 
pertama) bahkan terlibat grup bermain drama. Keakraban dengan 
teman-teman dari Gereja Menonit mereka dapatkan ketika  mengambil 
cuti belajar selama dua bulan dan mengikuti training “Peace and 
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Reconciliation” di Akron, Pensylvania dan bertemu dengan beberapa 
teman yang pernah tinggal bersama mereka di Yogya, antara lain Pak 
Earl Martin dan Ibu Irene Leahman. 

Studi Doktor merupakan studi yang mandiri karena bergulat 
sendiri dan juga meramu pengetahuan hasil riset sendiri. Situasi 
yang demikian tentu saja membuat dirinya menjadi jenuh. Belajar 
Antropologi di University of Chicago merupakan kuliah struktur 
budaya sebuah masyarakat. Untuk memahami bagaimana gereja 
Roma Katolik merumuskan teologi kontekstual mereka (sering disebut 
Rekonstruksi Teologi) ia pun mengikuti kuliah di Catholic heological 
Union. Pak Aris berkonsentrasi untuk memahami mengapa makanan 
bisa menjadi bahasa religius. Perjamuan Kudus adalah salah satu 
bahasa religius yang sangat fungsional dalam mengkomunikasikan 
makna Injil. Untuk menambah wawasan ditengah situasi yang bisa 
membosankan, dia mencoba untuk mengambil D.Miss di Trinity 
Divinity School di Illinois. Selama 18 bulan dia mengambil D.Miss 
Course dan pada tahap akhir penulisan proposal Disertasinya, dia 
bertemu dengan dosen Anthropologi Misi (Dr. Paul G. Hiebert), 
seorang misionaris Mennonite di India, seorang Anthropolog namun 
juga seorang Teolog Mennonite. Sebagai seorang Menonit, ide-idenya 
sangat cemerlang dan relevan. Hal tersebut mendorong semangatnya 
untuk segera menyelesaikan disertasi di Lutheran School. Berkat 
dorongan Dr. Paul Hiebert itu dan dukungan keluarga, dia bisa 
menyelesaikan studinya. Saat itu rasanya dia ingin segera pulang ke 
Indonesia, maka penyelesaian D.Miss-nya dia tangguhkan dan akan 
dia kerjakan di Indonesia. Namun dalam perjalanan waktu, setelah dia 
berkiprah di Indonesia,  kesempatan tersebut tidak ada.

Awal Juli 1993 setelah ujian doktoral di Lutheran School dia 
langsung berkemas pulang dan tidak ikut wisuda yang diadakan bulan 
September 1993. Mungkin  dia memang  tidak terlalu senang dengan 
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kegiatan ritual yang tidak khusuk. Buktinya waktu dia selesai sarjana 
muda di UKSW, dia tidak wisuda karena dia sudah berada di Yogya. 
Sewaktu dia lulus Sarjana di S Duta Wacana, dia tidak ikut wisuda 
karena sudah berada di New Zealand. Nah sewaktu wisuda di University 
of Otago, New Zealand, dia sudah pulang ke Indonesia. Demikian pula 
waktu wisuda di AS, dia juga sudah pulang ke Indonesia. Ketika saya 
tanya, “Mengapa Pak Aris tidak pernah ikut wisuda?”

“Bagi saya, bukan wisudanya yang penting. Foto Wisuda saya 
tidak ada sama sekali. Karena itu saya tebus sejak di Indonesia, saya 
foto wisuda terus menerus (mewisuda maksudnya) dari tahun 1994-
2016”, candanya. 

Kepulangan mereka ke Indonesia sungguh merupakan hari 
kepulangan yang istimewa. Mereka pulang pada tanggal 17 Agustus 
1993 melalui Denpasar. Anak-anaknya heran lagi. Waktu mereka tiba 
di Chicago, mereka heran melihat Amerika yang berbeda dengan 
Amerika yang mereka lihat di foto-foto. Sewaktu mereka pulang ke 
Indonesia, mereka heran sebab di bandara ada orang-orang sedang 

Anggota Persekutuan di Chicago
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upacara 17 Agustus (waktu itu jam 08.00 pagi). Mereka bertanya, 
“Kenapa kita disambut dengan begitu? Apakah karena sudah lama di 
Amerika?”. Wah,  suatu kehormatan kalau memang benar demikian.
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Masa Menjadi Rektor UKDW (1993-2006)

Setibanya di Indonesia, Pak Aris  mulai mempersiapkan kuliah 
Misiologi dan Perjanjian Lama. Dia  senang bisa bertemu dengan 
banyak mahasiswa, dan diantara mereka, ada yang berasal dari GKMI. 
Begitu masuk kampus, dia harus menguji skripsi Timotius Adhi 
Dharma, bertemu dengan Dewi Kumalasari, Daniel K. Listijabudi, 
Kristianto, dan lain-lain.  

Persiapan Pak Aris untuk mengajar sebenarnya belum 
matang, tapi dia harus sudah menghadapi hiruk pikuk pemilihan 
rektor UKDW untuk periode 1994-1998.  Saat itu sebenarnya sama 
sekali tidak berpikir untuk menjadi rektor. Dia mau menyelesaikan 
program D.Miss-nya dan juga mulai mengajar lagi. Namun berbagai 
pihak mendesak dan mendorong dirinya untuk menerima panggilan 
itu, demi UKDW yang waktu itu dirasakan mengalami kemunduran. 
Banyak demo mahasiswa walaupun hanya perkara-perkara yang kecil, 
misalnya pintu parkir dipindah dan lain sebagainya.

Saat Pak Aris terpilih dan diangkat sebagai rektor tahun 
1994, dia berpikir kini saatnya dia mengaplikasikan pelajaran di Duta 
Wacana pada tahun 1981-1987, namun juga belajar hal baru. Banyak 
tantangan karena sebenarnya pengurus Duta Wacana yang kenal dia 
tidak banyak. Perubahan pemimpin juga tidak senantiasa berjalan 
dengan lancar. Pegawai tidak semuanya bahagia dengan pemimpin 
yang baru.  Tidak semua mahasiswa menerima kehadiran pemimpin 
yang baru. Bahkan ada kelompok mahasiswa (mahasiswa Teologi) 
yang memasang spanduk-spanduk yang menolak kehadirannya 
karena mereka mempunyai pilihan lain. Semua ini dapat dimengerti 
karena kebanyakan mahasiswa teologi belum mengenalnya (mereka 
adalah angkatan 88-93, yang tentunya datang waktu dia sedang studi 
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di AS). Selain itu, UKDW baru dimulai tahun 1985, artinya banyak 
yang menjadi pegawai UKDW setelah dia berada di AS. Dukungan 
datangnya dari kolega dosen Teologi yang mengenalnya, dan sebagian 
pengurus yang telah melihat kinerjanya pada tahun 1981-1987. 

Syarat menjadi Rektor yang melebihi kemampuannya 
membuat dia semakin bergetar dan cukup pesimis. Dalam Rapat awal 
pengurus menyatakan: 

a). Rektor harus tinggal di rumah dinas, dan tidak boleh 
menempati rumah sendiri. Alasannya sederhana dan demi 
kepraktisan kerja. Rumah dinas dekat dengan kampus 
sehingga kalau ada apa-apa dapat dengan cepat ke kampus 
karena sarana komunikasi belum secanggih saat ini.

b).  Diharapkan dia dapat melakukan penggalangan dana dalam 
negeri seperti zaman Pak Rudy, atau menggalang bantuan dari 
Luar Negeri (karena dia baru saja pulang dari AS).

c).  Dapat menaikan tingkat kesejahteraan pegawai
d).  Memajukan UKDW, dan seterusnya.

Untuk menutupi kegentaran dan juga menampakan perilaku 
kependetaannya, dia berkata, “Kok jadi pegawainya pabrik Jarum 
rasanya lebih menarik buat saya dari pada jadi rektor ya”. Hal itu 

Pak Aris dilantik sebagai Rektor UKDW Periode 1994 – 1998
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karena fasilitas rektor hanya rumah dinas, yang untuk memeliharanya 
menghabiskan tunjangan jabatan rektor. 

Sikap dan iman sewaktu Pak Aris datang ke GKMI Demak, 
waktu pindah ke Duta Wacana, dan juga waktu membawa keluaga 
ke AS, sangat menguatkannya. Bagaimanapun juga Tuhan sudah 
mempersiapkan dia dan keluarga. Paling tidak sudah menabung untuk 
kehidupan. Mereka juga yakin seperti halnya Tuhan menunjukkan 
berkatnya waktu di Demak, Tuhan tentu akan membuka pintu 
berkatnya jika tugas dan pelayanan dia lakukan dan pertanggung 
jawabkan dengan baik. Semua itu sudah dia alami sejak di New Zealand, 
di Demak, di Duta Wacana (1981-1987), dan di AS (banyak teman 
African-American yang sangat memerhatikan dan menolongnya 
waktu itu). Tidak diragukan lagi, Tuhan menolongnya dan tanggung 
jawab sebagai rektor dapat dikerjakan dengan baik.

Pertama yang dia lakukan adalah mengajak karyawan untuk 
melayani, bekerja dengan baik, pasti Tuhan akan memberikan 
yang terbaik. Dia mengajak mereka untuk: 1) Taat pada Tuhan; 
2) Mengubah perilaku yang buruk (misalnya buang puntung 
rokok sembarangan, kurang 
perhatian pada mahasiswa, dan 
seterusnya). 3) Mengembangkan 
ilmu pengetahuan, dan 4) 
Berpartisipasi dalam pelayanan 
global. 

Dia tidak menjanjikan 
kenaikan gaji, dia hanya 
meyakinkan kalau mereka 
bekerja baik, mereka akan 
dihargai oleh masyarakat dan 
untuk itu maka kesejahteraan Pak Aris sebagai Rektor di UKDW
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akan baik. Mungkin penekanan kerja baik dan perilaku yang baik 
terlalu dia tekankan sehingga tiga bulan pertama sempat timbul 
keresahan, dan akibatnya dia dapat teguran dari pengurus bahkan 
sampai anggota pengurus dari GKMI diminta untuk menemuinya 
dan menyampaikan kemungkinan ditariknya SK Yayasan. Dia dapat 
memahami, namun dia tetap melakukan kebijakan-kebijakan yang 
terkait dengan disiplin dan semua berpikir ke arah masa depan, bukan 
hanya berpikir hari ini.  Terhadap mahasiswa yang sering demo dia 
dengan terbuka mengundang mereka atau perwakilan mereka. Dia 
menjelaskan setiap kebijakan dan kemungkinan manfaatnya di masa 
depan. Selain itu dia (bekal belajar Antropologi) melihat kegiatan 
mereka itu sebagai simbol perlawanan jika mereka merasakan adanya 
jalan buntu untuk beraspirasi. Tuhan memberkati niat baik semuanya, 
karena setelah sering berkomunikasi kegiatan demo pun berhenti.

Perkembangan kehidupan mahasiswa mulai nampak, 
penerimaan mahasiswa mengalami peningkatan, dan perbaikan 
kampus mulai ada. Namun perkembangan UKDW pada periode 
1994-1998 belum terlalu signiikan, dan yang nampak adalah tidak ada 
lagi rumah dinas di kampus. UKDW bisa memberikan rumah kepada 
beliau-beliau yang sudah senior karena mau pindah dari kompleks 

Pak Aris bersama Jajaran Rektorat UKDW Periode 1994 – 1998
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kampus. Walaupun dalam hal ini dia mendapat julukan baru, yaitu 
Rektor yang menghilangkan kenangan S Duta Wacana.

“Hadiah” mengejutkan datang menjelang akhir jabatan  
Rektor periode 1994-1998 dengan terjadinya krisis moneter yang 
menggoncangkan ekonomi Indonesia. Kegiatan ekonomi terganggu. 
Karena disiplin keuangan dan kerja yang baik, UKDW tidak terganggu. 
Namun yang paling mengejutkan adalah karena dia terdeteksi 
menderita kanker nasofaring dan harus dirawat. Sahabat-sahabatnya 
menganjurkan dia ke Singapura, karena banyak dokter ahli yang 
menangani jenis kanker tersebut. Situasi berat karena krismon, namun 
yang lebih berat baginya adalah anak-anaknya yang masih remaja, 
Adria di SMA dan Ninda di SMP. Namun setelah mereka bisa berserah 
kepada Tuhan dan keluarga (terutama istri) tenang dan mendukung, 
maka berangkatlah dia sendiri ke Singapura. Dia bersyukur walaupun 
harus berangkat sendiri karena gejolak ekonomi berlanjut. Istrinya 
(dengan bantuan Srihono Purnomo) dapat mengatasi beban ekonomi 
mereka. Tuhan juga menolongnya mendapatkan dokter yang tepat 
sehingga kanker dapat diatasi dan sembuh. Perawatan di Singapura 
dilakukan bulan Februari sampai April 1998. Peristiwa ini justru 
mengajar arti berserah total dan berani mengambil keputusan di 
hadapan Tuhan.

Hadiah berikutnya adalah melihat GKMI Semarang Cabang 
Yogyakarta yang berani mengambil keputusan untuk didewasakan. Ini 
hadiah mengingat perasaan sebagai jemaat kecil, belum kuat secara 
keuangan, dan berani mengambil keputusan yang pendewasaannya 
dilakukan di saat Indonesia sedang dilanda krisis hebat menjelang  
Presiden Soeharto mengundurkan diri. Suatu hal yang luar biasa 
bahwa GKMI Yogya serasa menjadi satu dengan keberadaannya di 
Yogya. Walaupun ada tenaga penuh waktu (Pdt. Fredy L Setiawan dan 
keluarga, serta Sdr. Parminah), namun mereka tetap melibatkan Pak 
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Aris sebagai  pendampingnya. Oleh karena itu selain melaksanakan 
tugas sebagai rektor UKDW sebagian waktu dia berikan untuk 
kehidupan GKMI Yogya secara total.

Ajang pemilihan rektor periode 1998-2002 dimulai lagi. Pak 
Aris merasa perlu pemulihan diri dan tidak ingin memimpin lagi. 
Namun sekali lagi desakan teman-teman untuk bersedia dicalonkan 
kembali membuatnya bersemangat. Ternyata dalam pemilihan 
di tingkat Senat dia terpilih lagi.  Kerja sama dengan BPH Yayasan 
sangat erat, saling percaya, dan terbuka. Pak Nindyo (Ketua), pak 
Sunardi-Almarhum (Sekretaris), Pak Yacobus (Bendahara) dan Ibu 
Mariam Handayani (Wakil Bendahara) sangat mendukung hampir 
setiap langkah yang dia lakukan. Bersama Yayasan, dia memutuskan 
untuk membangun gedung-gedung perkuliahan dan perkantoran dari 
bekas rumah dinas dosen-dosen Teologi. Hal ini di satu pihak untuk 
menampung banyaknya tenaga kasar yang menganggur akibat krisis 
ekonomi, di pihak lain untuk menunjukkan bahwa UKDW tidak 
terpengaruh krisis. Hal itu akan menguntungkan bagi pemasaran 
UKDW. Prakiraan itu benar, jumlah mahasiswa semakin bertambah, 
dan kepercayaan masyarakat meningkat. Bersama pengurus, terutama 

Pak Aris bersama Majelis Jemaat GKMI Yogyakarta
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Pak Yacobus, dia menerapkan sistem pengelolaan keuangan dan 
perbankan yang cermat. Hasilnya sungguh luar biasa, keberadaan 
UKDW bisa sampai seperti saat ini adalah berkat Tuhan bisa melalui 
masa krisis ekonomi.

Periode 1998-2002 merupakan periode mereka merasakan 
tuntunan dan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa atas UKDW. 
Ternyata bemar bahwa kerja yang baik merupakan persembahan 
yang baik yang direspon oleh Allah. Dia sering didorong untuk lebih 
memperhatikan karir akademisnya. Namun dia merasa tanggung 
jawab sebagai pemimpin tidak bisa dia lakukan sebagai hal sampingan. 
Dengan terbaginya waktu untuk gereja, dia merasa sudah tidak bisa 
konsentrasi untuk karir akademis, kecuali hanya mengajar. Riset dan 
menulis ditinggalkan. Ia bersyukur karena telah dapat menyelesaikan 
tanggung jawabnya di UKDW dengan baik.

Tahun 2003 - 2006 ia mempersiapkan diri memasuki masa 
transisi, dari menjadi pemimpin ke yang dipimpin. Maksudnya dia 
setelah selesai menjadi rektor, dia ingin kembali mengajar sebagai 
dosen di Fakultas Teologi yang menjadi basisnya. Namun rupanya masa 
itu justru menjadi sulit karena dia harus memantapkan keputusannya. 
Universitas Kristen Krida Wacana (Ukrida) memanggilnya karena Pdt. 
Dr. Judowibowo Poerwowidagdo selaku Rektor Ukrida mengundurkan 
diri. Dia tidak tertarik untuk tinggal di Jakarta, demikian pula antara 
dirinya dengan Ukrida masih dalam proses penyesuaian satu sama 
lain.  Sebenarnya sejak 1998, atau mulai periode Rektorat 1998-2002, 
ia menduduki jabatan sebagai Sekretaris Badan Koordinasi Perguruan 
Tinggi Kristen se-Indonesia (BKPTKI). Ketuanya pada waktu itu adalah 
sahabatnya dari Universitas Pelita Harapan, Dr. Johanes Oentoro (alm). 
Karena BKPTKI kurang tertata, maka Pak Johanes Oentoro minta dia 
menjadi Sekretaris Eksekutif. Namun karena keuangan BKPTKI tidak 
memadai, maka jalan keluarnya adalah ia diminta menjadi tenaga di 
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UPH menggantikan Pak Bul Benyamin (selaku WR III) yang pada saat 
itu menderita sakit. Sekali lagi ia belum tertarik hidup di Jakarta, dan ia 
melaksanakan tugas sebagai Sekretaris BKPTKI di Yogya sambil tetap 
mengajar. Pertengahan tahun 2003, IPEKA Jakarta memanggilnya  
untuk menjadi direktur IPEKA Internasional, namun sekali lagi ia 
merasa gamang untuk hidup di Jakarta. 

Pada tahun 2003, Sidang MPL Sinode GKMI di Bandung  
meminta Pak Aris untuk bersedia menjadi Ketua Umum Sinode 
untuk periode September 2004 - Agustus 2009. Karena pada waktu dia 
masih menjabat rektor pernah diminta hal yang sama, dan  berjanji 
jika sudah selesai tugasnya sebagai Rektor, maka permintaan tersebut 
disanggupinya dan ternyata dalam Sidang ia terpilih. Dirinya merasa 
tenang bertugas sebagai dosen dan Ketua Sinode, karena Ketua tidak 
harus penuh waktu. Pelantikan sebagai Ketua Sinode dilaksanakan 
September 2004.  Ketenangan “agak terganggu” waktu pak Johanes 
Oentoro minta ia untuk membantu mewujudkan rencana UPH 
membuka Universitas Pelita Harapan di Semarang pertengahan 2005. 
Namun banyaknya kendala dan terutama karena meninggalnya Pak 
Johanes Oentoro, maka rencana tersebut dibatalkan. Pada bulan 
Oktober 2006 BPH Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Krida Wacana 
datang lagi, dan meminta kesediaannya untuk dicalonkan sebagai 
rektor yang harus dijawab dalam waktu hanya tiga minggu, karena 
rapat senat diadakan pada akhir Oktober, dan kalau dia terpilih, maka 
pelantikan akan dilakukan akhir Januari 2007.
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Masa Pengabdian di Ukrida (2007 – sekarang)

Mengapa Pak Aris yang semula enggan untuk pindah ke 
Jakarta akhirnya  menerima tawaran dari Ukrida? Ada beberapa faktor 
yang membuat dia bersedia pindah ke Jakarta.

Pertama, saat mengunjungi Ukrida dia terkejut karena ternyata 
Ukrida tahun 2006 sangat berbeda dibandingkan dengan Ukrida 
tahun 2000. Saat itu dirinya mengantar Pak Pdt. Dr. Judowibowo 
Poerwowidagdo yang dilantik sebagai Rektor Ukrida. Keadaan Ukrida 
waktu itu dirasakan olehnya belum seberuntung UKDW.  Akhirnya 
oleh karena dorongan mantan-mantan peserta didik yang jadi pendeta 
di GKI Sinode Wilayah  Jabar, dirinya menerima tugas sebagai rektor 
Ukrida karena melihat Ukrida sebagai bagian pelayanan gereja yang 
perlu didukung. Sebenarnya dia merasa kurang yakin serta khawatir 
dan hal itu sempat dia sharing-kan dengan pak Iwan Ganius dan pak 
Andreas Suwatjono.

Kedua, ada kesediaan dari  BPH Yayasan Pendidikan Tinggi 
Kristen Krida Wacana untuk mendukung dan memberikan keleluasan 
kepadanya untuk mengelola Ukrida, dan Yayasan juga mengizinkannya 
untuk tetap melayani GKMI sebagai Ketua Umum Sinode.

Ketiga, kepadanya tidak diminta untuk menjadi pegawai 
Ukrida, namun statusnya adalah “dipinjam” dari UKDW untuk menjadi 
pimpinan di Ukrida. Karena itu statusnya masih sebagai tenaga utusan 
GKMI di UKDW dan tetap sebagai pegawai UKDW. Dengan demikian 
seperti halnya hubungan GKMI dengan UKDW, maka antara Ukrida 
dengan UKDW ada kerjasama yang saling mendukung.

Menjadi Rektor Ukrida ternyata berbeda dengan menjadi 
Rektor UKDW maupun menjadi Ketua Sinode dan Pendeta GKMI 
Demak. Di Ukrida menurutnya rektor mendapat tempat dan 
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penghargaan yang sangat tinggi. Pak Aris yang tidak terbiasa dengan 
kondisi ini sempat merasa agak sungkan. Karena itu ia menyambut 
“ajakan” komunitas GKMI (kini menjadi GKMI Anugerah Rayon 
Kembangan) untuk dicarikan rumah kontrakan bagi dirinya, serta 
membantu masalah terkait transportasi untuk keperluan pribadi, 
yang walaupun sederhana namun itu sangat membahagiakannya. Ini 
bukan karena tidak mempercayai limpahan berkat dari Ukrida, tetapi 
komunitas GKMI merasa ikut bersyukur serta mendukung tugas 
salah seorang gembala mereka di tempat lain. Selain itu keterikatan 
dan keberadaannya untuk mendampingi GKMI sebagai Ketua Umum 
Sinode tetap terpelihara.

Walaupun sudah memiliki pengalaman menjadi rektor, bukan 
hal yang mudah bagi Pak Aris untuk memimpin Ukrida karena dia  
belum mengenal seorang pun dari karyawan yang ada. Ia tahu pasti 
akan ada resistensi baik dari mahasiswa maupun dari dosen dan staf 
administrasi. Prinsip hidup sederhana dalam meneladani kehidupan 
Kristus yang telah menguatkan dan mendukung kepemimpinannya 
di UKDW, ternyata mendapatkan respon yang baik. Pertolongan 
dan keajaiban Tuhan pun dinyatakan bagi Ukrida seperti halnya bagi 
UKDW. Kesederhanaan sebagaimana ditekankan oleh ajaran Menonit 
berdasarkan teladan Tuhan Yesus, tetap menjadi yang utama dalam 

Pak Aris sebagai Rektor di UKRIDA
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pola hidupnya. Hal ini menumbuhkan rasa percaya dari teman-teman 
di Ukrida sehingga tercipta kerjasama  untuk berubah dan maju. Ia juga 
mengusulkan supaya kantor ditata ulang dan disederhanakan, dengan 
memperhatikan kebutuhan ruang bagi mahasiswa. Hal ini merupakan 
ajakan untuk mengaplikasikan arti pengorbanan Tuhan Yesus dalam 
karya pendidikan.  Sikap rela berbagi ini menimbulkan respon yang 
baik dari mahasiswa, dan selanjutnya berdampak pada  meningkatnya 
penerimaan jumlah mahasiswa.  Meningkatnya rasa percaya diri baik 
dari karyawan maupun mahasiswa mendorong Ukrida semakin maju. 
Keluhan tentang Ukrida semakin berkurang bahkan dapat dikatakan 
sangat berkurang. 

Pola hidup atau usaha di Jakarta sangat terasa perbedaannya 
dengan di daerah seperti Yogya. Pak Aris diberi target untuk dapat 
menaikkan jumlah mahasiswa yang masuk Ukrida. Tahun pertama 
dan tahun kedua setiap rapat diwarnai diskusi bagaimana caranya 
menambah jumlah mahasiswa. Ia menekankan bahwa pendidikan 
adalah proses, bukan sekadar mencari jumlah mahasiswa sebanyak-
banyaknya. Jika proses pendewasaan peserta didik dirasakan, dan juga 

Pak Aris ketika bertugas di Oklahoma USA



Tetap Menjadi Rekan Sekerja-Nya 46

proses pematangan tenaga pendidikan berkembang maka mahasiswa 
akan bertambah. Berkat Tuhan jumlah mahasiswa yang semula sekitar 
2.400an dapat berkembang menjadi 4.000an setelah ada kemajuan baik 
fasilitas maupun kualitas dosen-dosennya yang semakin banyak S3-
nya. Semua ini merupakan dampak dari penghayatan dan pemahaman 
nama Krida Wacana dan motonya yaitu Being Transformed To Win he 
Future.  Nama yang indah dan moto yang kuat yang belum disadari 
sepenuhnya oleh pemilik nama. Baik Pengurus Yayasan dan Jajaran 
Rektorat mulai mencerna bahwa nama itu berarti Berkarya bagi 
Sang Firman. Dalam berkarya, Ukrida harus seperti kupu-kupu yang 
berani berproses dalam keterbatasan, jika mau bertransformasi dari 
kepompong hingga menjadi kupu-kupu yang indah dan melanglang 
di udara. Kebersamaan dan kemauan mengabdi seperti itu yang mulai 
diwujudkannya di Ukrida.

Penyertaan Tuhan tetap dirasakan seperti halnya ketika 
dirinya memimpin UKDW. Ukrida semakin dikenal yang dulu tidak 
terlalu dikenal dan mulai mendapatkan perhatian dari masyarakat 
Indonesia bahkan dari luar negeri (dari tahun 2009-2013 ada rata-rata 

Pak Aris menggunting pita dalam peresmian 
Gedung Kampus III Ukrida di Kelapa Gading 
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35 mahasiswa asing tiap tahunnya). Fasilitas semakin baik, bahkan 
Ukrida dapat memiliki rumah sakit, yaitu Family Medical Center di 
Sentul, Bogor yang berkapasitas 110 tempat tidur. Selain itu  sedang 
dibangun RS Ukrida sebagai Rumah Sakit Pendidikan di Jakarta yang 
berkapasitas 250 tempat tidur, yang diharapkan dapat beroperasi pada 
Januari 2018. Tenaga dosen dengan pendidikan S3 semakin bertambah.

 Tugas Pak Aris memimpin Ukrida sudah berakhir 29 
Januari 2016, dan dirinya merasa sudah cukup untuk berkarir sebagai 
pemimpin selama 17 tahun sebagai rektor dan 5 tahun sebagai Ketua 
Sinode. Pelajaran dan pengalaman yang dia terima dari Tuhan adalah 
bahwa menjadi pemimpin itu menjadi tumpuan harapan untuk 
mendatangkan kehidupan yang baik dan sejahtera (dan ini sering 
dipandang sebagai hidup yang menyenangkan). Namun di pihak lain 
pemimpin adalah tempat atau sasaran, dimana orang yang dipimpin 
melemparkan rasa tidak senang, rasa frustasi, dan sebagainya. Jika 
pemimpin tidak siap menerima itu, maka damai sejahtera tidak 
terwujud, yang ada justru konlik. Rasa syukur dan terima kasih layak 
diungkapkan karena perjalanan dan pengalaman yang indah untuk 
memahami karya Tuhan. 

Serah Terima Jabatan Rektor Ukrida (29 Januari 2016) 
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Setelah memimpin Ukrida selama dua periode + satu 
tahun, Pak Aris berpikir tugasnya di Ukrida sudah selesai dan akan 
kembali ke Semarang, tinggal di sana sambil membantu pelayanan 
di Sinode GKMI. Namun ternyata Ukrida belum melepasnya karena 
saat ini dirinya dipercaya 
untuk menjabat Wakil Ketua 
Dewan Medik Yayasan Ukrida, 
yang bertugas mendampingi 
berdirinya Rumah Sakit Ukrida. 
Selain itu mendampingi teman-
teman di Ukrida dan mereka 
yang akan berkarya di Rumah 
Sakit itu.  

Pak Aris bersama Dewan Medik dan staf RS Ukrida
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Masa Pelayanan di Sinode GKMI (1979 -2009)

Bagi Pak Aris sepuluh tahun sebelum 
tahun 1978 dianggapnya sebagai masa persiapan 
ber-GKMI. Karena pada tahun 1968, ia baru 
kenal kulitnya, dan sampai tahun 1978 ia dalam 
tahap belajar mempersiapkan diri untuk menjadi 
pelayan gereja. 

Berkat latar belakang pendidikannya dan dorongan GKMI 
Demak, maka dalam kepengurusan Sinode GKMI periode 1979-
1981,  dia  ditunjuk sebagai Wakil Ketua Umum.  Seingat Pak Aris, 
susunan BPH Sinode GKMI pada waktu itu sebagai berikut: Penasihat: 
Pdt. Albert Widjaja, Ketua:  Pdt. Charles Christano, Wakil Ketua:. 
Aristarchus Sukarto, Ketua Departemen PWG: Pdt. Yesaya Abdi, Ketua 
Departemen Kesaksian: Pdt. Samuel Setianto, Ketua Departemen 
Penatalayanan: dr. Budi Mulyono (Alm), Sekretaris Umum: Pdt. 
Herodion Pitrakarya Gunawan, Wakil Sekretaris Umum: Pdt. 
Chrismanto Jonathan, Bendahara Umum: Timotius Djaja Goenarto 
dan Wakil Bendahara Umum: Soedjojo (Alm) dan Hubungan 
Masyarakat: Yusuf Budi Bhakti. Kemudian setiap departemen 
mempunyai pengurus sendiri dan membawahi beberapa komisi, 
sehingga kepengurusan Sinode pada waktu itu sangat besar. Struktur 
kepengurusan Sinode seperti itu berjalan sampai dengan periode 
kepengurusan 1995-1999. Selama tiga periode (1979-1981; 1981-
1983, dan 1983-1986) ia menjabat Wakil Ketua Umum. Ketika ditanya, 
“Apa yang menjadi tugas Bapak pada waktu itu?” Dengan tersenyum 
dirinya menjawab, “Kurang jelas”, karena yang dilakukan hanyalah 
mendampingi Pak Charles, dan mengikuti rapat rutin Sinode setiap 
bulan. Ia banyak belajar, namun yang paling menarik baginya ialah 
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melihat GKMI sangat mendambakan bantuan dari Mennonite Central 
Committee (MCC). Seolah bantuan tersebut merupakan daya besar 
yang dibutuhkan oleh GKMI dan Sinode, yang memikirkan gereja-
gereja mana yang perlu dibantu. Pelayanan di Sinode pada waktu itu 
merupakan peran  sampingan,  sedangkan peran utamanya adalah di 
GKMI Demak.

Ada perasaan dalam dirinya bahwa Sinode pada waktu itu 
hanya sebatas sebagai medan kebersamaan. Merekat GKMI-GKMI 
menjadi GKMI, dan menjadi wahana yang merangkai GKMI-GKMI, 
sehingga saling membantu jika ada kebutuhan khusus (misalnya 
membangun gedung gereja, mencari tenaga gerejawi, dan sebagainya). 
Ia pun merasakan keberadaannya sebagai Wakil Ketua Umum selama 
3 periode berturut-turut kurang berperan, apalagi pada waktu itu 
tugasnya sebagai dosen muda di S Duta Wacana cukup berat. 
Peran yang dilakukan dan kerinduannya bersinode adalah agar 
kelompok anak-anak muda bisa dipersiapkan dan berperan besar bagi 

Pak Aris bersama anggota BPH Sinode GKMI periode 1999-2004
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GKMI-GKMI dimasa mendatang. Oleh sebab itu muncul keberadaan 
Paguyuban Mahasiswa dan Siswa Teologia Muria (Pasthori). Sampai 
tahun 1987, sebelum Pak Aris berangkat ke Amerika, dia sangat 
menaruh perhatian pada masalah  bagaimana posisi GKMI-GKMI 
agar bisa dipandang sebagai partner oleh MCC, dan bukan sebagai 
penerima bantuan yang harus dikontrol. 

Sepulang Pak Aris dari studi di  Amerika pada tahun 1993, dia 
dilibatkan kembali menjadi anggota BPH Sinode periode 1995-1999, 
dan diangkat menjadi Ketua Departemen Teologia. Mungkin karena 
sudah ada kemapanan teologi dan juga sedikit banyak sudah cukup 
panjang merenungkan apa arti gereja bagi dirinya, dan apa panggilan 
misi dan apa tanggung jawabnya selaku orang yang menerima Tuhan 
Yesus, maka keterlibatannya bersinode dalam periode ini sudah 
berbeda dari periode-periode sebelumnya. Kalau selama 1979-1986 
ia hanya menjadi pendamping Ketua Umum, maka mulai tahun 
1995 ia merasa berada di posisi yang harus menjadi pemikir. Untuk 
itulah ia ingin mewujudkan pemahaman teologisnya tentang gereja 
sebagai komunitas, bukan sekadar orang percaya akan Tuhan Yesus 
dan mengharapkan keselamatan surgawi, namun sebagai komunitas 
yang menghadirkan kerajaan Allah. Sebagai kelanjutan ide lama 

Pak Aris bersama Anggota Pasthori dan sebagian Pengurus Sinode GKMI
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dengan adanya Pasthori, ia ingin ada padepokan anak-anak muda 
yang akan melayani bisa berkumpul bersama di Sinode. Harapannya 
melalui padepokan ini dapat menumbuhkan rasa kebersamaan, 
mencerminkan budaya GKMI-nya, dan ada rasa persaudaraan yang 
nantinya dapat menjadikan GKMI-GKMI lebih erat. Mengingat latar 
belakang teologia para hamba Tuhan di GKMI-GKMI yang beraneka 
ragam maka terbentuklah Akademi Muria. Mungkin saja tenaga 
terdidik secara akademis dari GKMI akan bisa berpartisipasi dan akan 
lahir Lembaga Pendidikan Teologi Muria. Dia sendiri belum tahu, 
kapan mimpinya  tersebut bisa terwujud.

Tahun 2004 Pak Aris dipilih menjadi Ketua Umum Sinode, 
dan harapannya masih tetap untuk menanamkan pemahaman, bahwa 
GKMI adalah komunitas dan keanggotaannya berkarakter volunteer. 
Karena itu pelayanan Sinode perlu difokuskan kepada apa yang bisa 
dilakukan olehnya, terlebih melihat kenyataan keberadaan GKMI-
GKMI yang banyak di daerah rural serta keuangan yang sangat 
kecil. Perlu pemikiran bagaimana teologi gereja sebagai komunitas 
dan organisasi sinode yang lebih eisien bisa membantu masa depan 
GKMI-GKMI. Ternyata  membawa ide perubahan yang mengacu masa 
depan bagi gereja tidaklah mudah. Membawa satu gereja untuk maju 
terasa lebih mudah daripada membawa gereja-gereja se-sinode untuk 
melihat masa depan. 
Namun dirinya cukup 
bahagia karena dapat 
mendorong kaum 
muda dan mampu 
berkarya (seperti 
yang dia lakukan di 
lembaga pendidikan 
UKDW maupun Pak Aris sebagai Ketua Umum Sinode GKMI
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Ukrida). Selain itu memberi kesempatan pada generasi muda untuk 
berkiprah dan mengikuti acara-acara internasional dan menyiapkan 
diri sebagai pemimpin. Sebagai ketua, apalagi dia masih berkiprah 
di UKDW dan Ukrida, ia tidak mungkin mewakili sinode di dalam 
berbagai kegiatan. Tuhan sudah memberi kesempatan banyak kepada 
dirinya untuk mengenal dunia internasional, dan saatnya memberi 
kesempatan bagi orang lain ketika ia memimpin mereka.

Tahun 2009 ia menyerahkan kepemimpinan Sinode dan 
kembali berkonsentrasi untuk menyelesaikan tugas di Ukrida. Tuhan 
telah mendidik dan menganugerahi banyak hal baginya selama 

Pak Aris bersama peserta retret Persekutuan Muria Wredatama (PMW)

Pak Aris bersama peserta acara sharing dari dan untuk pelayan di lingkungan Sinode GKMI
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bersinode. Ia melihat makna yang sangat dalam tentang arti memikul 
salib dan menyangkal diri, karena di gerejalah hal itu bisa dihayati. 
Di medan non lembaga gereja kita banyak dan bisa mengejar harapan 
sukses, namun di gereja kita diajar untuk lebih banyak menghayati 
karya dan salib Tuhan. Apakah menderita? Tidak. Karena hadiah 
materi yang berkelimpahan justru banyak didapatnya dari kehidupan 
bergereja. Selain itu, kekayaan spiritual yang diperoleh membuatnya 
siap dan kuat menghadapi penderitaan sehingga dia bisa hidup 
sebagaimana ia hidup hari ini.

Peneguhan Pdt. Indriyanto oleh Pdt. Aristarchus di GKMI Yogyakarta Cabang Pundong Parangtritis Bantul
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Masa Membina Keluarga

“Keluarga Bagai Persekutuan Sapi dan Kerbau dalam Tuhan” 
Ungkapan tersebut bagi Pak Aris sangat menarik dan merupakan 
kenangan indah. Dirinya seorang Jawa sedangkan pacarnya dari etnis 
Tionghoa, dan saat mereka berpacaran, ada orang (orang satu gereja) 
yang tidak senang kemudian menyindirnya: ”Apakah sapi itu bisa 
menikah dengan kerbau?”  Waktu itu dia marah dan kecewa. Namun 
Tuhan mengajarnya bagaimana dengan bijak menyikapi sindiran itu. 
Mereka berpacaran sampai lebih dari 10 tahun, karena perlu waktu 
untuk meyakinkan kedua orang tua dengan berbagai pertimbangan. 
Hal tersebut mendidik mereka bagaimana cara memenangkan hati 
dan menyikapi pandangan orang lain. Namun yang lebih bermakna 
adalah kenyataan tersebut semakin menguatkan kemandirian mereka 
di depan sesama, dan semakin berserah serta bersandar pada Tuhan 
untuk kehidupan berkeluarga. Mereka ingin membuktikan bahwa 
mereka percaya Tuhan menyertainya, karena harapan mereka tidaklah 

melebihi apa yang 
manusia butuhkan untuk 
berkeluarga. 

Ibu Tina, istri 
Pak Aris adalah orang 
yang sangat kuat dalam 
memegang prinsip, bahwa 
hidup itu jangan sampai 
berhutang dan jangan 
menjadi beban siapapun 
(termasuk keluarga dan 
jemaat). Semula ia merasa Pak Aris dan Bu Tina
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itu merupakan prinsip yang kaku dan sulit sampai kesempatan untuk 
kredit rumahpun ditolaknya.  Karena itu mereka sepakat bahwa 
mereka harus percaya seratus persen akan pemeliharaan Tuhan, 
namun mereka juga harus menghargai talenta yang dianugerahkan 
Tuhan kepada mereka berdua. Mereka kemudian mengolah potensi-
potensi yang ada dalam diri mereka sebagai karunia yang harus 
dikembangkan. Mungkin dalam mengolah dan menggunakan talenta 
tidak sama bentuk dan ekspresinya seperti yang diharapkan oleh 
orang lain, namun acuannya adalah tujuan mereka tidak semata-
mata mengejar keuntungan dan juga tidak membuat menderita bagi 
orang lain. Justru sebaliknya. mereka senang dengan perencanaan 
hidup bahkan sering sampai detail. Misalnya berapa anak yang 
mereka harapkan, bagaimana mengatur keuangan untuk menyiapkan 
masa depan anak dan mendidiknya untuk mandiri, bagaimana 
mempersiapkan kehidupan di hari tua,  belanja harian dia catat dengan 
rapi,  bahkan kapan pakaian itu harus dipakai yang untuk gereja, untuk 
kerja dan sebagainya. Ternyata kebiasaan tersebut menjadikan hidup 
yang disiplin dan menggunakan fasilitas dengan tepat. 

Pemberian nama kepada anak-anak mereka bisa dikatakan 
cukup panjang karena mereka ingin nama itu ada artinya, selain untuk 
menandai konteks keadaan saat mereka dianugerahi Tuhan dan juga 
sebagai ungkapan iman. Anak pertama mereka diberi nama Adria 
Anindyasita Risdyatuti. Pada waktu itu kehidupan mereka seperti 
perjalanan Paulus ke Italia yang perahunya terombang ambing dan 
kandas di laut Adria. Banyak tantangan yang hebat, yang  menakutkan, 
namun penyertaan Tuhan seolah sinar perempuan (wajah ibu) 
yang berseri (Anindyasita), karena adanya kerinduan atau hasrat 
(pelayanan) yang luhur (Risdyastuti). Itulah makna nama Adria dan 
itulah  kehidupan  dan harapan mereka yang terwujud sewaktu mereka 
melayani di GKMI Demak. Anak mereka yang kedua diberi nama 
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Ritsia Anindita Wastitiamurti. Ritsia (di Alkitab Rizya) merupakan  
transliterasi  dari nama dalam bahasa Ibrani (1 Taw 7:39) yang berarti 
sukacita atau menyenangkan. Anindita Wastitiamurti itu nama Jawa 
yang mengandung arti arah dan hasrat hidup adalah ketenteraman 
yang sempurna. Nama ini mencerminkan keadaan mereka dalam 
berkomunitas dan bergereja yang sudah menjadi mantap kearah mana 
mereka berjalan. 

Tulisan yang mengisahkan keluarga Pak Aris memang 
diletakkan di bagian akhir sebagai simbol yang mengingatkannya 
tentang protes keluarga bahwa dirinya lebih mengutamakan 
pelayanan/pekerjaan daripada keluarga. Anak-anak mereka sering 
merasa waktunya untuk orang lain lebih banyak daripada waktunya 
untuk mereka. Dia pernah diprotes karena mereka tidak dia usahakan 
mendapat beasiswa, sedangkan beberapa mahasiswa dia usahakan. 
Mereka protes, dia sering pergi dan tidak mendampingi mereka untuk 
belajar. Banyak waktu untuk rapat, tapi sedikit untuk rekreasi dengan 
mereka. Namun Pak Aris dan isteri bersyukur karena mereka tidak 

Pak Aris, istri dan kedua orang putrinya
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terus-menerus mengeluh. Mereka justru sangat mengerti bahwa 
orangtuanya mempersiapkan mereka dengan baik. Mereka saat ini bisa 
menikmati apa yang dirindukan dulu karena persiapan dan didikan 
yang diberikannya, sebagai hasil pelayanan serta didikan Tuhan dalam 
kehidupan mereka.

Pak Aris dan Ibu Tina berharap, kiranya kehidupan yang 
mereka wariskan dapat dinikmati oleh anak-anaknya dan kemudian 
di-sharing-kan kepada sesama. Kiranya talenta anak-anaknya yang 
mereka kembangkan, dapat diberdayakan untuk kehidupan pelayanan 
mereka untuk Tuhan Yesus dan sesamanya. Kisah bagaimana Sapi dan 
Kerbau bisa bersatu karena keduanya mau mengolah lahan yang keras 
maupun yang lunak. Sapi dan Kerbau memang harus kuat menahan 
panasnya matahari, serta membajak sawah untuk menghasilkan panen 
yang baik dan berguna bagi kehidupan manusia. Sindiran yang semula 
mendatangkan kemarahan, ternyata bisa juga menjadi cambuk untuk 
menghadapi kehidupan dunia yang penuh tantangan.

Tuhan memang sungguh baik dan sungguh hidup dalam 
kehidupan manusia. Keajaiban itu bukan hanya yang dahsyat dan 
mencengangkan, karena Tuhan senantiasa berbuat keajaiban di setiap 
langkah dan peristiwa dalam perjalanan hidup ini. Semua itu nyata 
jika kita mau dan bisa melihat dari perjalanan kehidupan spiritualitas 
yang konsisten antara yang diimani, iman yang diwujudkan dalam 
kehidupan sehari-hari. 

Terima kasih Tuhan Yesus yang telah menuntun hamba-Mu 
sekeluarga.
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Benih Cinta Tertanam di Kesejukan Salatiga

Tumbuh dan Bersemi dalam Hangatnya

Persekutuan GKMI

Salatiga merupakan kota yang indah dan dingin, tempat saya 
menimba ilmu sejak SMA, kemudian sebagai mahasiswa di UKSW 
yang menjadi jantung kehidupan Salatiga. Di UKSW pula saya 
memulai karir pekerjaan, selain sebagai mahasiswa,  juga aktif berbakti 
dan menjadi anggota paduan suara pemuda GKI Salatiga.

Tahun 1968, Muda-mudi dan mahasiswa/wi asal GKMI 
yang didorong oleh semangat penginjilan mengadakan persekutuan 
GKMI. Persekutuan yang menyenangkan ini diadakan di tempat kos 
saya, di rumah ibu Muwardi di jalan Taman Sari 11 karena rumah itu 
mempunyai pendopo yang luas.

Pertemuan-pertemuan semakin akrab terjadi di antara kami 
semua sebagai mahasiswa asal Muria. Namun keakraban yang lebih 
spesial terjadi diantara kami berdua. Kasih sayang yang semakin 

tumbuh seiring pertumbuhan 
persekutuan pemuda yang menjadi 
pos PI GKMI Semarang, dan di 
bawah bimbingan seorang calon 
hamba Tuhan yang bernama Yesaya 
Abdi. Kami pun memutuskan untuk 
dibaptis pada tanggal 9 Nopember 
1969, yang dilayani oleh Pdt. 
Mesach Krisetya. Dengan demikian 
pelayanan untuk merintis GKMI 
Salatiga semakin mantap.Pak Aris dan Bu Tina



Tetap Menjadi Rekan Sekerja-Nya 60

Perintisan GKMI Salatiga yang berkembang dan berjalan 
dengan baik, mendorong seorang mahasiswa UKSW Salatiga, 
Aristarchus Sukarto menyerahkan diri  untuk menjadi hamba Tuhan. 
Karena itu ia memutuskan untuk berhenti sampai level Sarjana Muda 
jurusan hukum, kemudian belajar di Sekolah Tinggi heologia Duta 
Wacana, Yogyakarta. Saya senantiasa mendukung keputusannya, 
termasuk waktu ingin belajar lebih lanjut di New Zealand. Selama 
dua tahun, LDR (Long Distance Relationship) pun terjadi namun kami 
dapat melaluinya dengan karena tuntunan Tuhan.  

Sepulang dari New Zealand, dia melayani di GKMI Demak, 
selanjutnya dengan dukungan sahabat-sahabat di GKMI Demak itulah 
kami dapat mewujudkan janji berumah tangga. Berkat dukungan itu 
fondasi keluarga kami kokoh dan ini sungguh saya syukuri, apalagi 
kekokohan itu membuahkan dua putri kesayangan kami, Adria dan 
Ristsia. Keduanya sudah berumah tangga dan memberi kami seorang 
cucu yang mungil dan menggemaskan, Kirana namanya.

Ibadah emeritasi pada 28 Juli 2017 yang dilakukan oleh GKMI 
Demak di GKMI Salatiga nampak bukan hanya karena pertimbangan 
praktis. Karena tanpa kami sadari, keputusan  ini merupakan campur 
tangan Tuhan yang mengingatkan bagaimana kami menerima kasih 
Tuhan Yesus, bagaimana kami mengambil keputusan untuk melayani, 
dan bagaimana kami memutuskan untuk menjadi keluarga yang 
senantiasa mengabdi pada Tuhan Yesus. 

Sebagai istri Pdt. Aristarchus Sukarto, saya ingin mengucapkan 
terima kasih kepada GKMI Salatiga dan GKMI Demak. Karena tangan 
dan hati terbuka saudara-saudara, kami dapat melayani Tuhan di 
berbagai lahan hidup, dan di beberapa lembaga.

Tuhan menyertai kita.

Tina Pangastuti 
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Pak Aristarchus Sukarto dimata Anak,

Menantu dan Cucu 

Tutur Ninda, Si Anak Bungsu 
Menurut saya, Papa adalah seorang yang bijak, berpandangan 

luas, serta memberi saran dan solusi yang jitu. Saya sering ngobrol 
ataupun cerita tentang hal-hal yang saya temui, pandangan saya 
mengenai sesuatu hal dan juga terkadang permasalahan yang saya 
hadapi. Papa dapat memberikan pendapatnya yang membuka mata 
saya terhadap hal–hal yang tidak terpikirkan sebelumnya. Dengan 
kata lain, Papa mengarahkan saya untuk berpikir dari sudut pandang 
orang lain. Papa menyenangkan kalau diajak bertukar pikiran 
karena ilmu pengetahuannya yang luas, pengalamanan yang banyak, 
dan juga memiliki hati yang penuh kasih untuk sesama, sehingga 
mampu memberikan pemikiran dan petunjuk yang layak untuk 
dipertimbangkan. Jika saya mencatat seluruh pendapat Papa yang saya 
minta mungkin satu buku dapat saya tuliskan. Tetapi yang pasti dalam 
semua solusi, Papa meminta saya untuk selalu mengambil keputusan 
dengan landasan kasih terhadap sesama.

Papa juga adalah seorang yang sangat supportive kepada anak-
anaknya. Saya ingat ketika saya akan memilih jurusan kuliah, di mana 
kala itu saya mau ambil jurusan kedokteran. Saya sempat diliputi 
keraguan untuk mengemukakan kepada orang tua tentang keinginan 
saya itu mengingat pastilah biaya yang akan dikeluarkan cukup besar 
untuk pendidikan. Hal ini menjadi beban pemikiran saya. Namun 
setelah saya pikirkan tentang biaya hidup di kota lain yang jauh dari 
orang tua, pertama kali berpisah dari keluarga, dan pada akhirnya 
saya memberanikan diri mengemukakan keinginan saya. Ternyata 
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Papa sangat mendukung. Papa dan Mama mengusahakan untuk biaya 
kuliah saya. Bahkan di saat-saat awal saya kuliah, saya merasa tidak 
betah karena baru pertama kali jauh dari orang tua. Papa dan Mama 
tetap mendukung bahkan meng-encourage untuk tidak cepat berputus 
asa. Ternyata memang benar, lama-lama saya betah dan saya belajar 
untuk hidup mandiri.

Salah satu hal yang saya kagumi dari Papa adalah memiliki 
jiwa seorang pemimpin, yang memimpin dengan penuh kasih. Papa 
itu bukan seorang pemimpin yang hanya memberikan perintah dan 
menuntut hasil, namun seorang pemimpin yang mengajak untuk 
bekerja bersama, turut terjun ke lapangan, dan sangat memperhatikan 
pegawainya agar dapat bekerja dalam suasana yang nyaman, serta 
memperhatikan dan mengusahakan kesejahteraan dan kemajuan 
semuanya. Hal lain yang saya kagumi dari Papa adalah naluri bisnisnya. 
Naluri dan kemampuan untuk berbisnis ini sangat kuat, tetapi tidak ia 
gunakan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk kepentingan 
instansi dimana Papa bekerja sebagai rektor. Dulu di UKDW dan  

Anak, menantu, dan cucu
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Ukrida namun sekarang di RS Ukrida. Papa sangat all out dan 
mengusahakan cara-cara yang cerdas, sehingga mampu mengubah 
image dua buah universitas, masing-masing dua periode berjalan 
ke arah yang sangat baik. Saya rasa ini dikarenakan panggilan Papa 
sebagai pendeta sehingga bakat yang telah Tuhan berikan kepadanya 
pun digunakan dengan kasih untuk sesamanya dan bukan untuk diri 
sendiri.

Ari (Menantu) 
Di mata menantu, dua kata yang bisa menggambarkan seorang 

Papa Aris adalah “rajin dan peduli”. Bangun pagi dan mengisi hari-
harinya dengan kegiatan produktif seperti mengajar, memberikan 
motivasi, khotbah di gereja, dan sesekali membersihkan taman depan 
rumah. Hal ini merupakan hal-hal yang konsisten dan semangatnya 
patut diteladani. Di usianya yang tak lagi muda, Papa masih aktif 
pergi ke kampus dengan mengendarai mobil sendiri. Padahal kalau 
Anda tahu, jalanan di Jakarta terutama di sekitar jalan Daan Mogot 
merupakan jalanan yang mudah terkena macet dan jalan tersebut yang 
dilalui oleh Papa.  

Sebagai menantu, kepeduliannya saya rasakan sekali. Saya 
beberapa kali minta saran ketika memilih pekerjaan di saat beberapa 
tawaran datang bersamaan serta berinvestasi dalam pendidikan 
maupun inansial. Papa memberikan pandangan yang lain dan pada 
intinya saran itu sungguh patut untuk dipertimbangkan. Mau dipakai 
atau tidak sarannya, dikembalikan lagi ke kami yang menjalankan. 
Oh ya, saya rasakan juga Papa semakin ceria dan lega setelah pensiun 
dari rektor. Mungkin karena banyak sekali beban yang sudah dia tidak 
tanggung. Terlebih lagi setelah lahirnya buah hati kami, Kirana, yang 
merupakan cucu pertama yang lucu dan menggemaskan.
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Kirana (Cucu), 
Opa di mata Kirana, meskipun belum 

dapat bicara dengan lancar, sorot mata Kirana 
menunjukkan kegembiraan ketika bertemu 
dengan Opa-nya. Jika sudah bisa berbicara, 
mungkin akan berkata sambil tersenyum dan 
tertawa riang: Opa adalah opa yang penyayang, 
selalu mengajak Kirana bermain, jalan-jalan 
bersama dan pokoknya keren.

Dari kami bertiga,
Proiciat buat Papa yang sudah emeritus. Saya tahu banyak 

sekali pengorbanan yang sudah dilakukan oleh papa demi gereja 
dan kemuliaan Tuhan. Anak-anak dan cucu sangat menyayangi dan 
mencintai Papa. Jaga kesehatan ya sehingga Papa dapat menikmati 
hari-hari bebas tugas dengan penuh kegembiraan. Doakan kami  yang 
baru saja selesai program adaptasi kesehatan mata, sehingga bisa 
lebih melayani orang-orang yang membutuhkan. Tuhan senantiasa 
memberkati Papa. 

Ananda, 
Ninda, Ari, dan Kirana 

Papa di mata Adria 
Bagi banyak orang, dia dikenal sebagai Pendeta, Rektor, 

atau banyak peran lainnya. Namun bagi saya, saya senang sekali 
dapat memanggilnya Papa. Saya sangat beruntung mempunyai 
seorang ayah yang berpengetahuan luas dan berkemampuan untuk 
melihat peta kehidupan yang besar. Dalam pola pemikirannya, dia 
selalu berada satu langkah lebih maju dari pada yang lainnya. Dan 
karena kemampuannya, Papa diposisikan pada tempat di mana ia 
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sangat dihormati, dikagumi, dan dicintai. Papa mempunyai aura 
yang bijak dimana ia dapat memberikan nasihat yang baik untukku 
dalam perspektif yang dalam. Sampai saat ini pun saya masih sering 
minta nasihat Papa mengenai hal-hal yang terkait dengan perubahan 
kehidupan, untuk mendapatkan pemahaman dan sudut pandang 
yang lain. Dia mempunyai sudut pandang dan kesimpulan yang baik 
mengenai suatu hal dan orang lain. 

Papa adalah orang yang gemar belajar. Dia belajar sampai 
level yang tinggi sehingga membawanya belajar di luar negeri, dan 
membuat keluarga pun berkesempatan untuk pergi ke luar negeri. 
Kepribadian Papa merupakan suatu pengalaman dan landasan bagi 
hidup saya agar menjadi manusia yang berguna di masa depan. Belajar 
adalah hal yang sangat penting bagi Papa dan Mama. Walaupun saya 
tidak ingat kapan mereka senantiasa mengatakan kepada aku dan 
adikku untuk menyelesaikan pekerjaan rumah kita. Namun saya ingat 
waktu liburan musim panas pasti diisi dengan tugas belajar, misalnya 
Papa membeli bahan pelajaran home schooling  untuk mempersiapkan 
diri buat semester berikutnya. Bukan hal yang menyenangkan untuk 
menghabiskan liburan musim panas, tetapi hal tersebut membuatku 
prima di sekolah. 

Kita memahami secara diam-diam bahwa kehidupan 
akademis sangat penting. Papa senantiasa memberikan dorongan 
pada kita untuk giat belajar, dan memperluas pengetahuan kita karena 
hal itu dapat membuka kesempatan yang lebih banyak. Hal yang 
sangat penting bagi Papa adalah mengusahakan yang terbaik untuk 
anaknya terutama dalam menggali dan mengembangkan potensi kita. 
Dan belajar adalah cara yang penting untuk mengembangkan potensi 
tersebut menjadi terlihat. Saya merasa beruntung mendapatkan 
dorongan dan dukungan secara moral dan inansial  dari orang tua yang 
memampukan saya untuk meraih cita-cita dalam studi saya. Saya juga 
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bersyukur bahwa Papa tidak memaksa dan mendorong saya belajar 
teologi untuk mengikuti karirnya sebagai pendeta. Papa tidak pernah 
menyatakan hal ini, dan saya punya kebebasan untuk memilih studi 
bidang apa yang saya inginkan. Memang Papa pernah menginginkan 
saya untuk menjadi dosen, namun dia selalu mendukung apa yang 
telah saya pilih.

Papa juga seorang yang gemar membaca, dan dia menginginkan 
anak-anaknya mempunyai kegemaran yang sama. Tiap liburan musim 
panas, piknik yang disukainya adalah mengajak kami ke perpustakaan, 
memilih buku bacaan kemudian membuat ringkasan tentang apa 
yang kami baca. Papa kemudian membaca ringkasan buku yang saya 
buat untuk melihat apakah grammarnya tidak salah dan apakah saya 
mengerti dengan apa yang saya baca. Hal ini membuat saya senang 
membaca buku walaupun saya tidak senang dengan tugas membuat 
ringkasan dan menulisnya. Sekarang saya sangat berterima kasih atas 
tugas yang Papa berikan pada waktu itu. Apa yang dilakukan Papa 
itu membuat saya menjadi gemar membaca dan dengan membaca 
terkadang dapat menghilangkan stres dalam berjuang hidup dalam 
pekerjaan. Dengan hal itu, saya memahami ungkapan bahwa seluruh 
kehidupan atau dunia yang baru hanya berada di balik cover sebuah 
buku.   

Hal yang aneh dari Papa ialah walaupun dia seorang pendeta, 
saya tidak ingat Papa melayani di gereja sebagaimana pendeta-pendeta 
yang lain. Seingat saya papa senantiasa ada dalam peran sebagai rektor 
lebih banyak dari pada berperan sebagai pendeta. Saya melihat hal ini 
menarik dan sangat spesial karena tidak banyak seorang pendeta yang 
seperti Papa. Sungguh berat apa yang dia harus lakukan sepanjang 
waktu sehingga membuat dia sangat sibuk. Dia selalu membangun 
sesuatu, memikirkan cara untuk mengembangkan universitas dan 
gereja (walaupun dia tidak melayani secara penuh di gereja namun 
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senantiasa mendampingi 
gereja-gereja). Hampir 
dapat dikatakan sepanjang 
waktu saya harus berbagi 
papa saya dengan dunia. 
Pada saat itu, saya pernah 
merasa marah dan protes 
kepadanya karena dia 

punya waktu untuk orang lain tetapi tidak dengan saya.  Saya kira 
Papa marah, tetapi Papa malah memeluk saya dan mengatakan, 
bahwa saya seharusnya bangga karena Papa diberi kesempatan untuk 
melakukan apa yang dia bisa lakukan bagi orang lain, dan sekaligus 
dapat mengayomi keluarga di saat yang sama. 

Sekarang setelah saya dewasa, saya menyadari bahwa Papa 
tidak bisa diam. Beberapa kali dia menyatakan bahwa dia mau 
berhenti/pensiun untuk tidak menjabat ini atau itu. Tapi jika itu 
terjadi, nampaknya dia hanya berganti menangani suatu proyek 
atau memegang peran lain. Terkadang saya berharap dia ada di 
rumah saja dan pergi berlibur untuk melakukan sesuatu yang tidak 
menyebabkan stress atau melakukan pekerjaan yang rileks. Tetapi saya 
tahu itu adalah hal yang tidak mungkin dia lakukan. Ingin senantiasa 
produktif, mengaduk ide-ide, dan mengembangkan sesuatu adalah 
ciri Papa yang paling menonjol dan saya kira dia tidak akan berhenti 
dalam waktu dekat  ini.

From the eyes of your son in law:
Saya ketemu Papa Aris pertama kali adalah di gereja dan 

di Duta Wacana, universitas dimana saya kuliah dan beliau sebagai 
rektornya. Pada waktu itu beliau juga menjadi ketua Sinode GKMI yang 
mempunyai visi dan misi untuk membangun dan mengembangkan 

Adria dan Suami
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gereja-gereja, sehingga jemaat dapat memiliki tempat yang berkualitas 
untuk beribadah. Saya merupakan salah seorang sukarelawan yang 
membantu, dan bekerja bersamanya dalam hal membuat gambar-
gambar design karena itu bidang yang saya tekuni.  

Saya semakin mengenal beliau ketika saya pacaran dengan 
Yayang (Adria), dan mengenal lebih baik ketika saya menjadi bagian 
dari keluarga karena menjadi menantunya. Papa adalah seorang yang 
sangat memahami orang lain dan tanpa ragu untuk mengulurkan 
tangan atau menasihati jika ia diminta. Papa juga telah menuntun 
dan mendukung kami sekeluarga. Saya senang mempunyai Papa Aris 
sebagai hamba Tuhan dan sebagai seorang ayah mertua yang telah 
mempersembahkan talentanya untuk kemuliaan Kerajaan Allah. 
Saya harap setelah emeritus Papa bisa lebih banyak waktu senggang, 
senantiasa diberkati dan senantiasa mendapatkan kasih sayang Tuhan 
Yesus. Tuhan akan memberkati papa waktu di kota maupun di ladang 
(Ul. 28:3)  

Our prayers for Papa :
Papa, congratulation on this emeritus from the clergy. We know 

that it doesn’t mean the end of your work as we’re sure that there will be 
more to come. But whatever you do or be doing in the future, please do 
take it easy and take care of your health. hank you for your countless 
support and generosity. “he Lord bless you and keep you; he Lord 
make His face shine upon you and be gracious to you; he Lord lit up 
His countenance upon you and give you peace” (Number 6 :24-26). We 
love you and we hope all the best for you. Amen.
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Kisah Beberapa Rekan Kerja dan Sepelayanan 

Tempat berjumpa teman hidup dan menyerahkan diri

Perjumpaan pertama terjadi ketika 
pada tahun 1968 Majelis Jemaat GKMI 
Semarang menugaskan saya bersama Pdt. 
Samuel Setianto melakukan perintisan di 
Salatiga.  Pak Sukarto merupakan salah 
seorang diantara beberapa mahasiswa 
yang menjadi cikal bakal GKMI Salatiga. 
Mahasiswa yang lain diantaranya adalah 
Bpk. Kris Herawan Timotius, Kho Yung 
Sien, Ibu Pangastuti, Moeliati Simeon, dan 
Pirenomulyo. 

Persekutuan perintisan dilaksanakan  sebulan sekali di rumah 
kos Ibu Pangastuti di jalan Dr. Muwardi 11, Salatiga. Saya ingat 
Pak Sukarto rajin, ikut menata kursi dan mempersiapkan ruangan 
untuk persekutuan.  Setelah bisa mengontrak rumah di jalan Taman 
Pahlawan 39, Salatiga, dan dilangsungkan Persekutuan Doa Pagi,  Pak 
Sukarto juga rajin menghadirinya

Pak Sukarto termasuk peserta baptisan Kudus pertama, yang 
dilayani oleh Pdt. Mesach Krisetya. Saya memberi nama baptisan  
Aristarchus kepada Pak Sukarto karena tokoh Aristarchus adalah  
seorang pengikut Kristus yang aktif, setia dan konsisten. Alkitab 
mencatat Aristarchus seorang Makedonia, teman seperjalanan Paulus 
(Kis. 19:29; 20:4; 27:2); teman dalam penjara (Kol. 4:10); dan teman 
sekerja Paulus (Flm. 1:24). 
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Ketika pada tahun 1971 GKMI Salatiga mulai terpanggil untuk 
melakukan  penginjilan ke desa-desa, maka Pak  Sukarto termasuk di 
dalamnya.  Bahkan ketika di malam hari harus berjalan kaki sambil 
membawa petromak, maka dia juga termasuk yang memanggulnya.

GKMI Salatiga telah dipakai Tuhan untuk menjadi tempat 
berjumpa dengan teman hidupnya, Ibu Tina Pangastuti.  Pertunangan 
mereka dilaksanakan di pastori, jalan Giling Rejo 229, Salatiga . 
Selanjutnya setelah menikah Tuhan mengaruniakan 2 orang puteri.

GKMI Salatiga juga menjadi tempat menyerahkan dirinya 
menjadi hamba Tuhan. Dari UKSW, kemudian belajar di S 
Dutawacana, Yogyakarta, lalu mengambil S-2 di New Zaeland dan S-3 
di Chicago, USA.
Berbagai  bentuk pelayanan dan jabatan telah pernah diterima, antara 
lain:

1. Gembala Sidang GKMI Demak.
2. Dosen dan Rektor UKDW
3. Rektor Ukrida, Jakarta
4. Ketua Sinode GKMI

Puji syukur kepada Tuhan, sebagaimana Aristarchus sahabat 
Paulus yang stabil, konsisten, tidak banyak bicara tetapi banyak 
bekerja, Pdt.  Aristarchus Sukarto juga telah membuktikan diri sebagai 
pribadi hamba Tuhan yang mempersembahkan banyak karya.

Jakarta, 6 Juni 2017
Pdt. Yesaya Abdi
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Sosok yang rapi dan teratur
 

Saya kenal dia mulai di Salatiga tahun 1969, sebagai pemuda 
yang aktif dalam pelayanan di bakal jemaat GKMI Salatiga dan sudah 
kuliah di Fakultas Hukum UKSW. Saya sendiri kuliah di UKSW 
juga mengambil beberapa mata kuliah yang tidak saya peroleh di 
Seminari Teologia Baptis, Semarang, sebagai persiapan untuk kuliah 
di Associated Mennonite Biblical Seminaries, Indiana, USA, selama 
setahun.

Selama setahun itu juga saya ikut terlibat pelayanan di bakal 
jemaat GKMI Salatiga dengan mereka mahasiswa yang aktif dalam 
pelayanan. Senang rasanya pelayanan dengan mereka, termasuk 

dengan Aris. Saya sendiri tidak ingat 
bahwa saya pernah mengatakan tidak 
mendorong dia untuk belajar di teologi 
bahkan menghalangi. Saya sendiri tidak 
ingat, tapi mungkin dia benar. Untung 
dia tidak mendengarkan ucapan saya. 
Dia terus menuruti panggilannya belajar 
di Seminary Lutheran di Chicago sampai 
memperoleh gelar Doktor. Saya melihat 

dia sebagai sosok yang rapi dan teratur, sehingga dia sangat cakap 
untuk menangani administrasi yang rumit sekalipun. Dia sangat 
berhasil menjadi rektor di UKDW dan juga sangat berhasil sebagai 
rektor di Ukrida, serta berhasil membina Akademi MURIA.

Kesan saya, dia bekerja dengan diam-diam, tapi hasil kerjanya 
bisa dinikmati banyak orang. Seorang intelektual yang rendah hati. 
Tidak ambisi dalam kedudukan dan pangkat, Tuhan menyediakan 
yang cocok untuk dirinya. Tidak terlalu banyak bicara, cukup berbicara 
seperlunya saja.



Tetap Menjadi Rekan Sekerja-Nya 72

Kalau melihat dari keluarga asalnya, menjadi Kristen baginya 
bukan perkara mudah, memang Tuhan yang memanggil tidak 
diragukan lagi.

Selamat memasuki masa emeritasi, tetap berkarya Tuhan 
memberkati.

Salatiga, 13 Juni 2017
Pdt. Em. Prof. Dr. Mesach Krisetya

Lhem, salah seorang perintis cikal bakal GKMI Salatiga

 Tahun 1969 adalah awal saya mengenal Sukarto,  semasa dia  
kuliah di Jurusan Hukum, UKSW. Dia sosok yang senang bersenda 
gurau dan selalu membuat rekan-rekan sekitarnya tertawa atau 
bahkan merasa jengkel padanya namun senang. Demikian akrab 
persahabatan  kami sehingga dia saya panggil dengan sebutan “Lhem”, 
suatu panggilan khas masyarakat sekitar Gunung Muria, Jawa Tengah, 
tanpa menyebut nama dirinya.
 Teman-teman akrabnya pada waktu itu ialah Mulyati Simeon 
(Alm.) dan Susetyaningtyas, yang sama-sama kuliah di Fakultas 
Hukum UKSW dan satu kos di jalan Imam Bonjol, Jetis. Juga Robert 
Mogot (Alm.), Pangastuti Pribadi (yang kemudian menjadi istrinya) 

dan Percis Kusuma yang tinggal di kos 
Tamansari, Salatiga, dan saya sendiri. Kami 
sangat akrab karena hampir setiap hari 
bertemu dalam kegiatan persekutuan di 
Tamansari dan terutama di rumah kontrak 
di Jalan Taman Pahlawan 42, Salatiga 
(rumah milik Bp. Slamet Rasid - Alm) untuk 
persekutuan. Sukarto-lah yang  pertama kali 
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“ngelabur” (mengecat pakai kapur) rumah tersebut, sehingga Ning 
Rahayuni (anak pak Slamet Rasid yang kemudian menjadi istri saya) 
menyebutnya “pak Tukang”, atas ketidaktahuannya bahwa dia itu 
adalah mahasiswa.

Bersama dengan Eko Saputro (Alm),  Robert Mogot, tenaga 
weekend Pdt. Yesaya Abdi (yang pada waktu itu adalah mahasiswa 
Seminari Baptis Semarang atas penunjukan GKMI Semarang), dan 
lain-lain, kami merupakan kelompok yang sangat rajin mengadakan 
persekutuan doa pagi dan penginjilan. Ketika persekutuan di jalan 
Taman Pahlawan semakin besar, kami berpindah tempat ke rumah 
dan tanah bekas pabrik krupuk di jalan Candisari 3, Salatiga, yang 
kami beli (sekarang adalah GKMI Salatiga). Di tempat baru tersebut 
kami bergiat dalam penginjilan dan membentuk gereja. Di tempat 
tersebut jugalah dia menunjukkan keahliannya “ngelabur” dan 
menghias tempat bersama saya terutama untuk keperluan pernikahan 
Kris Herawan Timotius dengan Rita Widayanti. Aristarchus Sukarto 
menurut saya adalah sosok yang pintar, rendah hati, periang, dan 
ringan tangan. Dia adalah salah seorang perintis cikal bakal  GKMI 
Salatiga. Tuhan memberkatimu, Lhem!

Philipus Pirenomulyo 

Bakat kepemimpinannya sangat menonjol

Saya mengenal Pak Aris pertama kali ketika kami masih 
sama-sama menjadi mahasiswa di S Duta Wacana pada tahun 
70an. Waktu itu dia tinggal di rumah Alm pak  Dr. Ian Cairns, dosen 
PL. Saya masih tahun persiapan, dia sudah tingkat tiga, dan sangat 
fasih dalam bahasa Ibrani. Kemudian dia menjadi asisten dosen untuk 
bahasa Ibrani. Menurut saya Pak Aris sebenarnya sangat cocok jika 
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dia memilih PL, tetapi kenyataannya dia memilih Missiologi. Dia juga 
berbeda dengan mahasiswa-mahasiswa lain, sangat alim, pacarnya 
cuma satu dan itu-itu terus sampai sekarang (yaitu bu Aris) he he he  
…. Pengalaman pacaran ini rupanya berguna, karena ketika saya putus 
pacaran, maka Pak Aris dan bu Aris (yang waktu itu masih pacaran), 
membantu saya menghibur mantan pacar saya yang patah hati he he 
he … (tetapi saya tidak pacaran lagi lho sesudah itu, nggak punya 
pacar terus sampai sekarang he he he…).

Pak Aris juga memiliki bakat kepemimpinan. Ketika saya 
masih dosen biasa, dia sudah gonta ganti menjadi PD I dan PD II. 
Orangnya tetap sederhana. pakaiannya biasanya itu-itu saja, biru di 
atas, hitam di bawah. Saya ingat pada waktu mengawasi tes masuk pada 
suatu waktu, ada mahasiswa yang mengira Pak Aris adalah pegawai 
admin biasa he he he … .Pernah saya tiba-tiba ditunjuk oleh dewan 
dosen menjadi PD I, ya untung ada Pak Aris, jadi saya dibantu dan 
dilatih untuk mengerjakan hal-hal yang biasanya dilakukan oleh PD I. 

Sepulangnya dari studi lanjut di USA dan menggondol 
gelar Ph.D. dengan sebuah disertasi yang menurut saya seharusnya 
diterjemahkan (karena isinya amat kontekstual). Beliau tidak sempat 
mengembangkan ilmunya, karena dipersiapkan menjadi rektor 
UKDW menggantikan Pdt Dr. Djaka Soetapa. Kepemimpinannya 
baik sekali, dan ketika dia menjadi calon lagi untuk kedua kalinya, 
saya yang waktu itu juga calon rektor, membuat presentasi yang isinya 

menganjurkan semua untuk memilih 
Pak Aris lagi, daripada repot-repot (he 
he he …). Sayang masa jabatan rektor di 
UKDW hanya dua kali, saya yakin kalau 
boleh terus menjadi rektor, dia pasti akan 
membawa UKDW ke puncak kejayaan. 
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Buktinya sesudah menjadi rektor UKDW, dia menjadi rektor Ukrida 
terus sampai pensiun dan Ukrida berjaya. 

Sekarang dia bisa menikmati masa emiritasi dan bersama Ibu 
Aris bisa momong cucu. Tetapi kenang-kenangan akan hubungan 
persahabatan dan kekaguman akan kepemimpinan Pak Aris tetap kuat 
dalam benak saya. Bukannya kami tidak pernah bentrok. Waktu saya 
menjadi dekan dan dia menjadi rektor, kadang-kadang kami bentrok. 
Tetapi karena tidak pernah dibawa ke lubuk hati (tidak baper he he he 
…), ya tidak merusak apa-apa. Kami tetap berteman dan tetap menjadi 
rekan. Selamat menikmati  masa emeritasi pak!

Yogyakarta, 13 Juni 2017
Emanuel Gerrit Singgih

Antara Kerja Keras, Kewirausahaan, Kesejahteraan Hidup, 
dan Kolegialitas

Saya mengenal Pak Aris sejak saya masih duduk di bangku 
Sekolah Dasar menjelang pertengahan tahun 1970an. Saat itu ayah 
saya menjelaskan kepada saya nama-nama beberapa orang pemuda 
dari GKMI Kudus yang sering singgah ke rumah untuk acara 
Pemahaman Alkitab, termasuk di antaranya adalah Pak Aris, Pak 
KH Timotius, Pak Darius, Pak Eddy Loekmono, dan Pak Herodion.  
Beberapa saat tak berjumpa dengan Pak Aris, saya bertemu kembali 
dengan beliau ketika saya menjadi anggota panitia Kemah Madya 
Sinode yang diselenggarakan di (dulu) kompleks SD Masehi Kudus 
tahun 1979. Saya sudah duduk di bangku SMA saat itu. Bersama 
dengan beberapa orang teman yang menjadi panitia Kemah Madya 
Sinode, kami mendatangi Pak Aris yang sedang duduk sendirian 
di sebuah kursi sambil membaca buku berbahasa Inggris.  Pak Aris 
hadir atas nama Pengurus Sinode untuk memberi sambutan sekaligus 
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menengok jalannya Kemah Madya Sinode yang diselenggarakan di 
GKMI Kudus. Kami berbincang-bincang bukan hanya tentang isi 
buku yang dibaca Pak Aris, tetapi juga berbagai hal terkait dengan 
kehidupan dan pelayanan gereja di GKMI.  Saya dan teman-teman 
langsung terpesona, kagum dengan pengetahuan Pak Aris yang begitu 
luas.

Pertemuan saya berikutnya dengan Pak Aris terasa lebih 
serius lagi. Saat itu saya sudah hampir lulus SMA dan saya sudah 
memutuskan untuk masuk sekolah teologi selepas SMA.  Semula 
saya bermaksud mendatarkan diri ke SAAT (Seminari Alkitab Asia 
Tenggara) di Malang. Namun ayah saya menyarankan supaya saya 
mendatarkan diri ke S. (Sekolah Tinggi heologia) Duta Wacana 
di Yogja karena ayah saya merasa lebih mantap jika saya dididik oleh 
Pak Aris.  Terus terang ayah saya termasuk orang yang jarang sekali 
memuji-muji seorang pendeta.  Oleh karena itu ketika ayah saya sangat 
memuji Pak Aris sebagai seorang pendeta yang pandai, bisa dipercaya, 
dan baik hati, maka saya pun langsung mempercayai penilaian ayah 
saya.  Ayah saya sendiri yang mengantarkan saya datang ke rumah Pak 
Aris di Yogja dan menitipkan saya pada Pak Aris.

Di Yogja saya mengenal Pak Aris sebagai seorang dosen, tapi 
sekaligus juga sosok ayah pengganti, yang sangat mempedulikan saya 
dan teman-teman mahasiswa lainnya.  Ketika usaha ayah saya jatuh 
dan ayah saya tidak lagi sanggup membiayai kuliah saya, padahal saya 
baru beberapa bulan kuliah di S. Duta Wacana, Pak Aris lah yang 
bersusah payah mencarikan beasiswa untuk saya. Ada pengalaman 
yang tidak pernah saya lupakan terkait dengan beasiswa ini.  Ketika 
Pak Aris pada akhirnya berhasil mendapatkan beasiswa dalam jumlah 
yang cukup besar untuk saya dari seorang businessman anggota GKI 
Peterongan, Semarang, maka Pak Aris tidak menyerahkan begitu saja 
beasiswa tersebut kepada saya. Pak Aris mengajak saya berdiskusi 
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tentang kebutuhan dua orang teman saya yang sama-sama dari GKMI 
dan sama-sama membutuhkan dana untuk studi mereka. Pak Aris 
mengusulkan agar beasiswa tersebut dibagi tiga agar kedua teman 
saya tadi juga bisa terbantu.  Melalui tindakan semacam ini Pak Aris 
mendidik saya dan teman-teman saya untuk saling berbagi berkat; 
sebuah pelajaran tentang solidaritas antar kolega yang sampai sekarang 
masih tetap saya ingat dan praktikkan.  

Ketika kondisi ekonomi keluarga saya benar-benar berat, 
Pak Aris juga memberi pekerjaan sambilan kepada saya, sebagai 
asisten dosen bagi Pak Aris dan juga sebagai penunggu perpustakaan, 
agar saya bisa mendapat uang tambahan untuk studi saya. Pak Aris 
tidak hanya mendidik saya dan teman-teman untuk saling berbagi 
berkat, tapi Pak Aris juga mendidik kami semua untuk bekerja keras.  
Beberapa kali Pak Aris menceritakan kisah suka-dukanya ketika Pak 
Aris dulu juga bekerja sambilan sebagai sopir dan tour guide di Yogja 
untuk membiayai kuliahnya di Duta Wacana.  Bekerja keras dan 
berwirausaha adalah nilai hidup yang selalu Pak Aris tekankan pada 
kami, anak-anaknya.  

Kadang Pak Aris memang tampak keras dalam mendidik 
saya dan teman-teman.  Tapi semua itu dilakukan untuk membentuk 
karakter kami. Saya teringat ketika Pak Aris menawari saya untuk 
menjadi dosen di Fakultas Teologi UKDW. Semula Pak Aris 
menjanjikan bantuan dana dari UKDW untuk membantu biaya studi 
S3 saya di Fuller heological Seminary, Amerika Serikat.  Namun 
apa mau dikata, krisis ekonomi yang luar biasa melanda Indonesia 
pada tahun 1997.  Perekonomian hancur berantakan dan harga US 
dollar melambung setinggi langit.  Dalam situasi seperti itu Pak Aris 
menghubungi saya dan meminta maaf karena tidak bisa memberikan 
bantuan sebagaimana dijanjikan. Tetapi bersamaan dengan itu, Pak 
Aris juga mendidik saya untuk tangguh.  Pak Aris mendorong saya 
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untuk mencari dana sendiri guna membiayai studi S3 saya, sambil 
berpesan, “Nanti kalau kamu merasa airnya sudah setinggi hidung 
dan kamu tidak lagi bisa bernafas, maka kamu bisa menghubungi 
saya, dan saya akan bantu mencarikan uang.”  Pesan yang mungkin 
terdengar keras bagi sebagian orang.  Tapi bagi orang-orang yang 
mengenal Pak Aris secara dekat, itulah cara Pak Aris mendidik agar 
kami menjadi manusia-manusia yang tangguh, sanggup bekerja keras, 
dan mengembangkan daya kewirausahaan kami untuk bertahan 
hidup dan meningkatkan diri.  Saya pun akhirnya bisa mencari dana 
sendiri untuk menyelesaikan studi S3 saya.  Pernah suatu ketika saya 
membagikan cerita ini kepada seorang dosen UKDW, dan dosen 
tersebut langsung mengatakan bahwa dia menyesal sekali karena 
dulu dia juga pernah ditantang demikian oleh Pak Aris selaku rektor 
UKDW namun dia tidak berani menerima tantangan tersebut.  Dan 
sampai detik ini dosen tersebut masih belum juga mendapatkan gelar 
S3nya.  Itu yang membuatnya menyesal.

Kecintaan dan loyalitas Pak Aris pada GKMI pun tidak 
pernah diragukan. Sejak pertama kali saya mengenal Pak Aris, pesan 
yang senantiasa Pak Aris sampaikan adalah  saya harus mencintai dan 
loyal pada GKMI, betapapun banyaknya kekurangan yang mungkin 
saya jumpai di GKMI. Bahkan ketika Pak Aris menawarkan saya 
untuk menjadi dosen di Fakultas Teologi UKDW, Pak Aris juga 
berpesan agar saya tidak melupakan GKMI dan harus tetap loyal 
penuh serta berusaha mengembangkan GKMI, meskipun posisi saya 
nantinya berada di UKDW.  Berulangkali Pak Aris secara khusus 
mengungkapkan kesedihannya melihat tingkat kesejahteraan para 
hamba Tuhan GKMI yang begitu rendah dan kurangnya solidaritas 
antar kolega hamba Tuhan di lingkungan Sinode GKMI.  Masing-
masing tampak hidup sendiri-sendiri; hamba-hamba Tuhan yang 
kaya berdiam diri dalam kekayaannya dan hamba-hamba Tuhan yang 
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miskin berjuang sendiri dalam kemiskinannya.  Keprihatinan inilah 
yang memotivasi Pak Aris untuk bersedia terlibat dalam kepengurusan 
sinode, baik sebagai ketua komisi, ketua departemen, maupun 
ketua umum. Pak Aris berulangkali mengatakan kepada saya bahwa 
posisinya sebagai Pendeta Tugas Khusus yang tidak menggantungkan 
gaji pada gereja, membawa keuntungan tersendiri dalam perjuangan 
untuk meningkatkan kesejahteraan para hamba Tuhan GKMI.  

Tidak ada pihak yang bisa menuduh Pak Aris sebagai pendeta 
yang sedang memperjuangkan dirinya sendiri.  Sejalan dengan itu Pak 
Aris juga ingin mendidik para hamba Tuhan di GKMI untuk memiliki 
solidaritas antar kolega. Prinsip inilah yang tercermin salah satunya 
melalui program Dana Kesejahteraan yang dikembangkan Pak Aris 
untuk para hamba Tuhan di GKMI.  Dalam diri Pak Aris saya bisa 
melihat seorang hamba Tuhan yang memiliki keprihatinan begitu besar 
pada kesejahteraan para koleganya, dan solidaritas yang begitu dalam 
antar kolega.  Ini pula yang senantiasa Pak Aris pesan dan ajarkan pada 
saya.  Pesan ini menjadi sangat otoritatif karena saya melihat bahwa 
apa yang Pak Aris ucapkan, itu pula yang dilakukannya. Saya sendiri 
akhirnya juga termotivasi untuk melayani di tingkat sinodal agar bisa 
meneruskan perjuangan yang sudah dimulai oleh Pak Aris.  

Harus diakui, bahwa terkadang ada juga pihak-pihak yang 
merasa tersinggung dengan sikap dan tindakan maupun tutur kata 
Pak Aris.  Namun menurut saya, hal tersebut terjadi lebih dikarenakan 
oleh kesalahpahaman.  Nilai yang ada di balik ketegasan Pak Aris saat 
mengritik praktik yang tidak benar dalam kehidupan gereja, seringkali 
tidak bisa langsung dirasakan dan dipahami dengan baik saat kritik 
tersebut disampaikan. Dalam Sidang MPL di Salatiga pada tahun 
1980an, ketika saya masih menjadi mahasiswa teologi, saya pernah 
ditegur dengan keras oleh Pak Aris karena sikap saya yang menurut 
Pak Aris seperti “bulldozer.”  Tapi kini ketika saya melakukan kilas 
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balik, saya justru bersyukur karena saat itu 
Pak Aris menegur saya dengan keras.  Jika 
seandainya saat itu Pak Aris tidak menegur 
saya dengan keras, belum tentu saya bisa 
menjadi pemimpin seperti sekarang ini, 
meskipun sampai kini pun saya juga masih 
belum sempurna.  Terlebih lagi, di balik sikap 
tegas Pak Aris, sebenarnya terdapat hati yang 
penuh welas asih.  Kasih diungkapkan oleh 
Pak Aris dengan cara yang sangat unik; kadang penuh kelembutan, tapi 
kadang juga penuh ketegasan.  Meskipun Pak Aris pernah menegur 
saya dengan keras ketika saya melakukan kesalahan, namun ketika 
saya stres berat saat tidak ada GKMI yang berani memanggil saya 
setelah  lulus dari Fakultas Teologi UKDW, Pak Aris pula yang berjerih 
lelah melobi sana sini untuk mencarikan tempat pelayanan buat saya.   
Itulah sosok Pak Aris.  Ada ketegasan di balik kelembutannya, namun 
juga ada kelembutan di balik ketegasannya.  `

Saat ini Pak Aris memasuki masa emeritasi.  Peristiwa inipun 
Pak Aris lakukan dengan sukarela, tanpa paksaan dari siapapun juga 
dan tanpa mau memberatkan GKMI Demak sebagai gereja pengutus 
dan pelaksana emiritasi. Prinsip hidup Pak Aris untuk menjadi 
seorang hamba Tuhan yang senantiasa bekerja keras dan berwirausaha 
untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya dan bukannya 
menjadi beban, adalah prinsip yang patut diteladani baik oleh rekan-
rekan sebaya maupun oleh rekan-rekan yuniornya.  Keprihatinan akan 
kesejahteraan para koleganya dan solidaritas yang Pak Aris tunjukkan 
kepada para koleganya kiranya juga menjadi panutan bagi kami semua 
yang menjadi generasi penerus Pak Aris.  
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Biarlah Tuhan Yesus sendiri yang akan senantiasa melimpahkan 
berkat dan kasih setia-Nya kepada Pak Aris di manapun juga Tuhan 
Yesus, sang Kepala Gereja, menempatkan Pak Aris.

Yogyakarta, 13 Juni 2017
Pdt. Paulus S. Widjaja

Tempat berjumpa teman hidup dan menyerahkan diri

Saya mulai mendengar nama Pak Aristarchus Sukarto ketika 
masuk Fakultas heologia Duta Wacana (yang saat itu masih S Duta 
Wacana) tahun 1988. Nama Pak Aris banyak dibicarakan oleh rekan-
rekan GKMI yang kuliah di sana. Pak Aris dikisahkan sebagai sosok 
bapak yang care dan sangat dikagumi. Betapa tidak...cerita tentang 
kepandaian, kepemimpinan, perhatian, kebaikan  dan kerendahan hati 
Pak Aris bisa kita dengar dari semua level di kampus UKDW, mulai 
supir, tukang kebon, mahasiswa sampai dosen. Beberapa rekan senior 
GKMI sering bercerita bahwa mereka sering diajak makan ke rumah 
Pak Aris, atau ditelepon hanya sekadar ditanya apa kabarnya. Pendek 
kata kaum muda GKMI di”rumat” dengan baik dan diberi motivasi 
untuk setia melayani Gereja Tuhan. “Anak muda itu harus diberi 
perhatian oleh Gereja karena merekalah masa depan Gereja”, demikian 
kata Pak Aris

Pengenalan awal saya dengan Pak Aris memang lebih karena 
kata orang dan belum menjadi murid yang mengalami sendiri layaknya 
Petrus yang mengenali Yesus. Sampai saya hampir lulus dan ujian 
skripsi baru Pak Aris pulang dari studi doktoral di Amerika. (Hiksss.. 
kasian   ya..hanya dari kata orang saja aku mengenalmu pak). Nah  
saat ujian skripsi itulah Pak Aris muncul sebagai salah seorang dosen 
penguji. Judul skripsi saya waktu itu memang keren dan tergolong baru 
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di waktu itu, yakni: “Dimensi Inklusivitas Iman Kristen Sebagai Titik 
Tolak Dialog Agama.” Top markotop pokoknya secara teori...he,,, he... 
Tetapi satu saja pertanyaan Pak Aris yang menyadarkan semua mimpi 
utopia layaknya semua mahasiswa yang bangga akan tulisannya; 

“Apa bisa tulisanmu yang bagus itu dipraktikkan di Gereja?”
Duaaaar !! Pertanyaan praktis-aplikatif yang nylekit tapi 
benar. 

Dengan tetap pasang wajah cool, saya jawab (di hitungan detik berpikir 
keras....tentu yakin dengan pertolongan Roh Kudus) saya jawab: “Bisa 
pak”.

Sambil ketawa yang jadi ciri khasnya Pak Aris melanjutkan 
dengan nada suara yang tetap datar: “caranya?”

“Lewat Sinode Pak., jawabku yang mantap diintonasi...tetapi 
ragu dihati.. (lho aku iki sopo kok wani wanine meh dadi penggede 
Sinode).

Pak Aris tak melanjutkan pertanyaaan...dan puji Tuhan dapat 
nilai A.
Sejak saat itu pertanyaan Pak Aris sering melintas di pikiran, bagaimana 
bisa memenuhi janji aplikatif-relektif terhadap apa yang saya janjikan 
pada Pak Aris? Itu keluar karena ilmu kepepet asal ngomong ataukah 
itu destiny yang memang Tuhan berikan untuk masa depan pelayanan? 
Bahasa kerennya itu nubuat. Ah, kalau memang itu kehendak Tuhan...
mau lari kemana aja ya akhirnya ke jalan Tuhan juga. Wis gitu aja.

Dua tahun setelah kuliah, saya diminta menjadi Staf Sekum 
Bidang Teologia dan tiga tahun berikutnya menjadi Sekum. Wah,…
ternyata lebih cepat dari apa yang saya pikirkan. Sejak saat itu Pak Aris 
kerap telepon dan memberi semangat..karena Pak Aris juga menjadi 
Dewan Penasihat Sinode. Dalam berbagai kesempatan kita sering 
berbincang dan chemistry kami nyambung. Dan pada periode kedua 
menjadi Sekum (tahun 2004) itulah saya menjadi sangat dekat dengan 
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Pak Aris, karena Pak Aris menjadi Ketua Umum Sinode GKMI dan 
saya menjadi Sekumnya. 

Lima tahun bekerja sama dengan Pak Aris sungguh merupakan 
pengalaman yang sangat berharga dan menyenangkan. Pak Aris lebih 
menempatkan diri sebagai orang tua daripada bos yang menuntut kerja 
dan kerja. Saya mulai menikmati dan mengagumi pikiran pikirannya 
bagi Gereja, serta makin paham betapa tidak mudah mengubah tradisi 
dan pola laku Gereja.   Ada dua poin yang sangat ditekankan oleh 
Pak Aris bagi Gereja; Pertama: kesadaran berkomunitas. Sinode itu 
organisasi yang jangan merebut program dan kegiatan Gereja. Sebagai 
organisasi,  Sinode cukup bergerak di aras legal hukum dan membantu 
dinamika pergerakan di gereja-gereja lokalnya. Kedua: bangun 
kesadaran kebersamaan antar Gereja khususnya para pemimpin Gereja 
(maka dibuatlah dana kesejahteraan). Potensi anak-anak muda Gereja 
disalurkan dan difasilitasi oleh Sinode dan Gereja (maka muncullah 
MDS, AM).

Program program Sinode waktu itu memang terasa lebih 
dekat dengan Gereja seperti membantu pembangunan Gereja dan 
meminjamkan rumah pastori bagi GKMI Lampermijen, membeli 
tanah dan membangun Mennonite Training Center, dan membantu 
pendampingan bagi gereja-gereja kecil. PGMW diberdayakan dalam 
pengambilan keputusan di tingkat Sinode dengan mengangkat ketua-
ketua PGMW menjadi anggota Pengurus Sinode.

Lima belas tahun saya di Sinode, akhirnya mengambil 
keputusan untuk masuk pelayanan di Gereja kembali. Hal itu terjadi 
juga karena undangan dan bimbingan dari Pak Aris yang saat itu 
menjadi penasihat di GKMI ARK (Anugerah Rayon Kembangan). Pak 
Aris menelepon dan menjelaskan panjang lebar, mengapa saya perlu 
membangun dan melayani gereja. Sebab membangun komunitas 
harus dimulai dari gereja dan bergulat dengan teologia gereja. Apa 
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itu? Berteologi dalam komunitas dan 
membangun komunitas yang berteologi. 
Yup ...sejak tahun 2014 saya melayani 
bersama lagi dengan Pak Aris di GKMI 
ARK.

Pak Aris yang sukses menjadi 
rektor dua kali di UKDW dan dua kali di 
Ukrida, tetap menjaga kerendahan hati 
untuk melayani dan mendukung pelayanan Gereja yang masih kecil 
seperti ARK. Itu yang membuat banyak orang tetap menghormati, atau 
mungkin mengaguminya. Ridwan Hartono (Penatua GKMI ARK) 
berkata, “Kehadiran Pak Aris di ARK sungguh suatu berkah bagi kita..
karena saat kami kosong tak ada pendeta, Pak Aris bersedia menjadi 
penasihat. Beliau setia hadir dan aktif melayani di ARK sebagai 
pengkhotbah. Saat pak TAD dan Ibu Ani datang sebagai Gembala 
Jemaat, Pak Aris juga masih setia membantu menjadi pengkhotbah, 
bahkan bersedia menjadi pendoa syafaat (saja). Pak Aris juga banyak 
mendatangkan “jiwa-jiwa baru” dari Ukrida untuk berkunjung dan 
menjadi jemaat ARK.”

Iwan Ganius yang beberapa kali menjadi Ketua Majelis GKMI 
Anugerah juga punya kesan yang mendalam tentang Pak Aris. Ada 
dua hal yang sangat berkesan dari Pak Aris. Pertama: Pak Aris itu 
menekankan “guyub” dengan merangkul semua lapisan jemaat. Pak 
Aris tidak pernah memaksakan kehendaknya. Dia memang punya 
pemikiran yang brilian tetapi tidak pernah mem-”push” agar ide dan 
gagasannya yang dijalankan. Pak Aris akan membuat jemaat nyaman 
untuk mengerjakannya, dan hal itu harus dikerjakan bersama. Semua 
ide dan gagasan yang muncul dari orang lain ditampung dan diberi 
makna baru agar komunitas guyub ini berjalan baik. Kedua: Pak Aris 
tidak membatasi diri bergaul atau melibatkan orang orang tertentu 
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saja. Semua orang dilibatkan, baik aktivis, cendekiawan atau jemaat 
awam yang tua dan yang muda dirangkul semua. Pak Aris itu seperti 
bapak yang tahu bagaimana memimpin anak-anaknya.

Andreas Suwatjono yang mengenal Pak Aris jauh lebih lama, 
sejak dia kuliah di Yogya, juga memberi kesan:   “Pak Aris mengajak 
orang dan gereja supaya mandiri, banyak solusi yang diberikannya. 
Pak Aris bisa jadi teman atau bapak di saat susah atau senang. Pak 
Aris tidak hanya ngomong, tetapi memberi teladan hidup yang baik. 
Pemikirannya brillian dan menguasai banyak ilmu secara mendalam. 
Pak Aris di tengah keberhasilannya tetap menunjukkan sikap rendah 
hati”.

Nah..Itulah pengenalan saya dan teman teman dekat Pak Aris. 
Semuanya menggambarkan Pak Aris sebagai pribadi yang mampu 
berteologi dalam komunitas dan menggerakkan komunitas untuk 
berteologi.

Kini Pak Aris telah memasuki masa emeritasi. Ada kebanggaan 
akan apa yang telah diwariskan kepada kami, kepada GKMI, UKDW, 
dan Ukrida, tetapi sekaligus kekhawatiran apakah akan ada lagi 
orang-orang muda GKMI yang mampu berteologi secara orisinil dan 
membumi seperti Pak Aris?

“Pasti ada.” Itulah jawaban Pak Aris yang singkat dan disertai 
keyakinan yang kokoh, sebab gereja bukan kisah tentang si A atau si B 
tetapi tentang karya Allah dalam komunitas. Amin.

Salam kasih dan hormat kami, segenap warga GKMI ARK. 
Selamat memasuki masa emeritasi Pak Aris. Tetaplah berkarya di 
GKMI ARK.. di rumah kita bersama.

TAD-Ani 
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Membangun dengan dasar ilosoi yang kuat

Tidak sesederhana penampilannya, Pak Aris adalah seorang 
pemikir yang ulung. Setahun saya masuk ke UKDW sebagai 
mahasiswa setelah Pak Aris dilantik menjadi Rektor. Setahun juga saya 
bergabung dengan Ukrida  (2008) setelah satu tahun Pak Aris dilantik 
menjadi Rektor Ukrida (2007). Terasa sekali  proses perubahan ke 
arah kemajuan. Beliau mampu menghimpun semua, baik mahasiswa, 
karyawan, dosen, dan keharmonisan dengan Badan Pengurus/
Yayasan. Perubahan yang dilakukan bukan hanya terlihat secara isik, 
namun disertai dasar ilosoi yang kuat, mengakar ke masing-masing 
bagian, bagai sebuah institusi yang tertidur menggeliat bangun dan 
bersiap diri menyongsong masa depannya.

Ketika  saya pertama kali datang ke Ukrida untuk penjajakan 
bergabung,  bangunannya terkesan gaya lama, tidak terasa unsur 
modernitas, sistem yang konvensional, sulit kalau ingin bertemu 
pimpinan, menjadi kesan awal yang kurang baik. Namun hal itu justru 
menjadi tantangan bagi Pak Aris untuk mengadakan perubahan 
yang signiikan. Sarana prasarana yang terbangun dan akrab 
dengan pengguna, juga sapaan ramah kepada setiap yang ditemui 
menjadi kenyamanan tersendiri bagi yang berkunjung. Mahasiswa 
yang secara jumlah meningkat, relasi dalam lingkup nasional dan  
dengan internasional dapat terbangun. Junction di kampus 1 sebagai 
penghubung antara bangunan satu dengan yang lain, gedung baru 
berlantai 8 sebagai sarana baru yang mendukung mahasiswa dalam 
belajar dan melakukan aktivitas mereka juga dibangun.  Saat ini Pak 
Aris bersama dengan tim dewan medik sedang merancang sistem di 
Rumah Sakit Pendidikan Ukrida. 

Walaupun sebagai pendeta, beliau pun dapat dengan baik 
menjalankan peran lain, juga bukan hanya sebagai pendidik, tetapi 
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seorang pebisnis, konseptor handal, serta 
konsultan ulung. Tetapi setahu saya bahwa 
beliau tidak akan suka apabila orang 
lain memuji-muji beliau. Masih dengan 
kesederhanaannya, beliau menyapa 
karyawan dari berbagai kalangan, 
mendengar keluh kesah mereka secara 
personal, membantu secara personal tanpa 
ada konirmasi tentang apa yang telah beliau lakukan. Salah satunya 
adalah mendanai seorang karyawan untuk mengembangkan potensi  
diri dengan dana pribadi.  Dan saya pribadi, ketika di Hong Kong pada 
tahun 2005, saya ditawari oleh CCA (Christian Conference of Asia) 
untuk mengikuti Konferensi. Saat itu yang saya butuhkan hanya tiket 
untuk terbang ke Chiang Mai, selebihnya ditanggung oleh panitia. 
Saya menghubungi beberapa pihak dan dari Indonesia, saya dibantu 
oleh Pak Aris untuk bisa memanfaatkan kesempatan yang besar ini. 

“Usahakanlah kesejahteraan kota ke mana kamu Aku buang, 
dan berdoalah untuk kota itu kepada TUHAN, sebab kesejahteraannya 
adalah kesejahteraanmu,” (Yer. 29:7).  Ayat tersebut, pernah 
disampaikan Pak Aris dalam sebuah khotbahnya.   Sebuah ayat yang 
mengandung ilosoi yang dalam. Dalam sebuah usaha yang besar 
disertai penyerahan penuh kepada Tuhan, memberikan kebaikan 
bagi semua orang dan juga akan berdampak bagi dirinya sendiri. Ayat 
tersebut terus saya ingat, untuk menggambarkan sosok Pak Aris di 
benak saya. Beliau tidak memikirkan diri sendiri, tetapi mengusahakan 
kebaikan instansi yang secara perlahan dan pasti berdampak baik bagi 
semua. 

Walaupun Pak Aris sudah melepas jabatan kami tetap 
merindukan beliau. Beliau memang masih berada di Ukrida sebagai 
Wakil Ketua Dewan Medik, tetapi beliau tidak serta merta  campur 
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tangan di masa kepimpinan saat ini. Sepertinya tulisan yang terbatas 
tidak bisa menjadi sarana untuk mencatat karya, hati dan jiwa yang 
Pak Aris torehkan sebagai dedikasi dalam pekerjaannya. 

Selamat memasuki masa Emeritasi Pak Aris. Terima kasih 
untuk teladannya. Karya Pak Aris membuat saya bangga sebagai warga 
GKMI.

Dewi Kumalasari

Leader yang memahami kebutuhan Universitas 

Saya mengenal pak  Aris ketika saya mulai bekerja di UKDW. 
Beliau dosen Fakultas Teologi, yang terkenal penolong, penuh belas 
kasih akan tetapi mendidik orang-orang yang dibantunya. Pak Aris 
juga dikenal sebagai orang yang mampu manata kehidupan dan 
keuangan dengan sangat rapi. 

Saat beliau menjadi Rektor dan saya menjadi pembantu Rektor 
Bidang Keuangan dan Sumber Daya Manusia, saya bisa mengenal 
lebih dekat lagi. Pak Aris benar-benar seorang leader yang memiliki 
kemampuan manajerial. Sebagai seorang leader,  beliau mengetahui 
kebutuhan universitas dengan memberikan tantangan kepada kami 
para pembantu rektor untuk membuat perubahan – perubahan.  Saat 
itu saya merasakan tantangan perubahan dalam bidang keuangan, 
penggajian dan sumber daya manusia. Beliau memberikan kesempatan 
dan inspirasi kepada kami untuk menuangkan gagasan menciptakan 
sesuatu. 

Hal tersebut merupakan salah satu hal yang sangat 
mengesankan dalam kehidupan saya, yaitu menciptakan sistem 
penggajian, dan Sumber Daya Manusia, yang hingga saat ini masih 
digunakan di UKDW, bahkan dikembangkan oleh para pimpinan 
UKDW yang berikutnya. 
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Sebagai seorang pemimpin beliau 
juga berani mengambil keputusan yang 
besar, yaitu kenaikan gaji yang besar lebih 
dari 30%, diikuti dengan tututan kinerja 
yang lebih baik. Walaupun pada awalnya 
banyak yang kurang nyaman akan tetapi 
untuk selanjutnya menjadi sesuatu yang 
dapat dibanggakan. Selain  itu beliau 
juga memiliki kemampuan manajerial, Pak Aris selalu mengawal 
perencanaan dan pelaksaaan serta mengendalikan kebijakan-kebijakan 
yang dilakukannya.

Saya sangat bersyukur kepada Tuhan dan mengucapkan 
terima kasih kepada Pak Aris karena telah diberikan kesempatan 
bekerja sama dengan Bapak. Selamat memasuki masa emeritus yang 
saya yakin pak  Aris dan keluarga menikmati kehidupan yang penuh 
kebahagiaan dan ucapan syukur kepada Tuhan.

Yogykarta, 9 Juni 2017
Insiwijati Prasetyaningsih - UKDW

Sosok pemikir dan pekerja keras

Saya tahu Pak Aris sejak beliau ada di Duta Wacana  Yogyakarta 
Namun saya mulai mengenal Pak Aris dan berhubungan lebih banyak 
saat-saat terlibat dalam persiapan pendirian Universitas Kristen Duta 
Wacana sekitar 32-33 tahun yang lalu. Terlebih saat dia menjadi rektor 
di UKDW untuk dua kali masa jabatan, dan saat itu saya menjadi salah 
seorang pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Universitas Kristen Duta 
Wacana yang berhubungan secara erat.



Tetap Menjadi Rekan Sekerja-Nya 90

Saya mengenal Pak Aris sebagai sosok 
pemikir dan pekerja keras. Dia orang yang aktif 
yang membicarakan gagasan-gagasannya dan 
menindaklanjuti dengan tindakan nyata yang 
membuahkan pertumbuhan yang baik bagi 
Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW).  
Dalam berbagai kesempatan bekerja bersama, 

Pak Aris juga berusaha memikirkan banyak pihak dan mengajak 
mereka berpartisipasi. Kesemuanya itu membuahkan hasil kerja yang 
menggembirakan.

Meskipun kemudian dia pindah ke Ukrida di Jakarta, 
hubungan terus berlanjut dan Pak Aris juga membangun hubungan 
antara Ukrida dan UKDW.

Memasuki masa emiritasi, mungkin Pak Aris bisa mempunyai 
waktu lebih banyak untuk momong cucunya, tapi saya yakin Pak Aris 
juga tetap akan memakai waktunya untuk bisa memberikan manfaat 
bagi banyak pihak, terutama  bagi kemuliaan Tuhan.

Yogyakarta, 20 Juni 2017
Jacobus B. Wiryawan

Suka memberi alternatif

Saat awal mengenal Pak Aristarchus saya berpikir beliau orang 
yang kritis, pendapat orang selalu ditolak, berkepribadian kuat, dan 
pendapat dirinya paling benar. Tetapi setelah bekerjasama, beliau 
sebagai Rektor UKDW dan saya selaku Wakil Rektor,  pandangan 
saya bertolak belakang. Pak Aris  ternyata suka memberi alternatif 
berbeda dari pendapat umum yang ada, terbuka untuk dikritisi 
dan diskusi bahkan kadang berdebat. Tidak jarang malah memberi 
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peluang untuk mengambil keputusan 
tanpa campur tangan. Hal itu memberi 
rasa nyaman untuk bekerjasama dengan 
penuh tanggung jawab. 

Terima kasih Pak Aris atas 
kesempatan untuk berkerjasama dan 
selamat memasuki masa emeritasi. Tugas 
baru pasti menanti dalam suasana dan 
kerja yang lain. Tuhan memberkati bersama keluarga.

Yogyakarta, 8 Juni 2017
Bambang P. Hediono - UKDW

Mampu memahami berbagai hal
 

Saya merasa bersyukur pernah bersinggungan dengan Pak 
Aris dalam berbagai kesempatan. Dalam berbagai kepanitiaan berkait 
dengan kegiatan pengembangan gereja, dalam bidang birokrasi 
akademik (saya pernah menjadi Wakil Rektor bidang Akademik ketika 
beliau menjadi Rektor di UKDW) ataupun sebagai teman berbincang 
tentang berbagai hal.

Satu hal yang memberikan kesan cukup mendalam tentang 
beliau adalah kemampuannya untuk memahami  berbagai hal, 
nyaris apa saja. Ini bukan sekadar tentang pengetahuan umum 
dari sana sini, namun ada  kedalaman sekaligus keluasan dalam 
berbagai hal. Ini mungkin yang menyebabkan suasana bekerja 
dengan  beliau sangat menyenangkan. Bukan berarti santai dan asal-
asalan, namun justru sebaliknya, selalu ada  tantangan dan target 
yang tinggi namun sekaligus ada berbagai jalan yang diungkapkan 
sebagai pilihan kemungkinan.  Sangat inspiratif buat saya namun 
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juga bisa menerima pikiran atau gagasan 
lain secara terbuka.  Beliau bisa sangat 
nyaman diajak berbincang tentang teologia 
tentunya, namun juga tentang kebudayaan, 
politik, sosial, psikologi dan juga tentang 
seni dan berkait dengan ekonomi. 
Penguasaan beliau atas aspek ekonomi 
memang sering  disalahmaknai sebagai pendeta yang lebih berkesan 
sebagai businessman. Namun ini agaknya berawal dari kesadaran 
berbeda,  bukan sikap yang cenderung mencari untung, namun lebih 
pada sikap kemandirian untuk tidak bertumpu atau merepotkan pihak 
lain. Kemerdekaan berpikir akan menjadi lebih utuh ketika kita juga 
mandiri. 

Emeritasi tentu bukanlah titik henti untuk berbuat bagi banyak 
orang. Justru saya melihat dan berharap ada fase baru yang mungkin 
bisa lebih diperankan. Kesempatan yang lebih hening namun tajam 
untuk melihat dan membidik persoalan kehidupan dengan lebih jeli 
dan jernih. Saya percaya bahwa Pak Aris akan selalu menjadi sosok 
yang tepat ketika kita punya pertanyaan besar tentang apa saja. Semoga 
beliau masih terus bersedia untuk ditemui dan berbagi pengalaman 
yang penuh dengan kristal-kristal kehidupan.

Yogyakarta, 8 Juni 2017
Eko Prawoto

Belajar kehidupan dan mengembangkan Institusi

Saya pertama kali berjumpa dengan Pdt. Aristarchus Sukarto, 
yang dikenal dengan panggilan Pak Aris, pada saat saya mendatar di 
S Duta Wacana pada tahun 1981. Saya sangat terkesan dengan 
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Pak Aris, yang saat itu menjabat sebagai Pembantu Ketua I bidang 
Akademis, sebab beliaulah yang banyak membantu saya untuk 
diterimanya berkas-berkas pendataran saya. Setelah saya kuliah 
dan berjumpa dengan Ibu Aris, barulah saya tahu Ibu Aris adalah 
teman kakak saya di UKSW. Jadilah saya memanggil Ibu Aris dengan 
panggilan Cik Un, dan saya menjadi teman dan adiknya. 

Pak Aris mengajar saya dan teman-teman di bidang Perjanjian 
Lama, termasuk bahasa Ibrani. Saya terkesan dengan senyum 
misteriusnya pada saat membagikan hasil ujian yang sudah beliau nilai. 
Apakah itu senyum pujian atau senyum peringatan. Hanya Pak Aris 
yang tahu. Pak Aris membuat saya menyukai studi Biblika, yang awal 
nya Perjanjian Lama, namun kemudian saya berubah haluan menjadi 
Perjanjian Baru, dan Pak Aris tetap menjadi pembimbing skripsi saya. 
Pak Aris juga yang mengusulkan saya menjadi dosen, namun bidang 
saya berubah lagi menjadi Pendidikan Kristiani. 

Demikianlah pengaruh Pak Aris yang sangat besar terhadap 
diri saya sebagai mahasiswa dan kemudian sebagai kolega. Saya 
banyak belajar dari Pak Aris, selain studi Biblika saya juga belajar 
kepemimpinan dan pengembangan institusi melalui pemikiran-
pemikiran yang inovatif. Walaupun saya tidak akan mengikuti jejak 
beliau dalam berbagai jabatan penting di perguruan tinggi, namun 
saya belajar dari cara beliau mengembangkan suatu institusi. 

Saya kagum dengan Pak Aris saat beliau sakit, mulai dari 
penerimaannya hingga menjalani pengobatan. Saya juga kagum 
dengan Pak Aris dan Cik Un dalam 
memperjuangkan cinta menuju pernikahan, 
sungguh sangat luar biasa. Maka saya merasa 
belajar begitu banyak dari Pak Aris: mulai 
dari studi Biblika, pengembangan institusi, 
hingga belajar tentang kehidupan. 
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Terima kasih Pak Aris. Doa saya untuk kesehatan Pak Aris 
dan karya yang tetap dapat dijalankan dalam bentuk yang berbeda, 
pada masa emeritus ini. Tuhan menyertai dan memberkati. 

Yogyakarta, 15 Juni 2017
Pdt. Tabita Kartika Christiani  - UKDW

Sahabat bagi semua

Pak Aris adalah sosok yang sangat dikagumi. Sebagai 
pemimpin, beliau memiliki visi jauh ke depan melampaui orang-
orang biasa. Mampu melihat dan membuka peluang-peluang 
penuh tantangan dan kreativitas. Mendedikasikan dirinya untuk 
kemaslahatan dan kesejahteraan orang banyak. 

Sebagai pendeta, beliau berwibawa, teguh berpendirian pada 
kebenaran dan tegas, namun dengan kelembutan dan kerendahan hati 
membimbing serta mendorong umat untuk terus bekerja keras, tekun 
dan berkeyakinan penuh iman. 

Sebagai orang tua, beliau adalah sahabat bagi semua,  bapak 
bagi setiap orang (dewasa, muda, remaja bahkan anak-anak), 
sekaligus rekan dan sahabat yang sederhana, hangat, penuh wibawa 
dan mengasihi semuanya. 

Pak Aris, pemikirannya sangat terasa melompat ke masa 
depan yang tidak mudah dipahami, bahkan bisa disalah mengerti. 
Tetapi bagi yang mengerti, itu seolah sebuah janji, bukan mimpi. 

Pak Aris, sifat, karakter dan tindakannya merupakan wujud 
pengejawantahan Yeremia 29:7, “Usahakanlah kesejahteraan kota ke 
mana kamu Aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada TUHAN, 
sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu.” 
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Pak Aris yang kami cintai, seperti yang semestinya terjadi: 
Tua itu Pasti, dan Pensiun itu Administrasi, tetapi berkarya bagi 
Tuhan tidak akan pernah berhenti sampai akhir nanti. Tuhan Yesus 
memberkati selalu.

Yogyakarta, 8 Juni 2017
Salam dari kami yang mencitai, 
SOESILO, YULI, YOZIA, dan RUBEN

Sosok pemimpin ideal

Pak Aris merupakan sosok seorang pemimpin yang ideal bagi 
sebuah lembaga. Dia smart, banyak ide/akal, punya visi dan misi jauh 
ke depan, senang diajak diskusi dan bersedia dimintai nasihat. Dia 
tegas tapi juga baik hati.

Di gereja, dia selalu tegas dalam pengajaran, senantiasa 
mendorong jemaat beriman teguh. Selalu mendorong gereja mandiri 
secara perekonomian dan berkembang, ingin agar kehadiran gereja 
juga dirasakan masyarakat di sekelilingnya. Pak Aris tempat kita 
berdiskusi dan minta nasihat di saat kita dalam permasalahan.

Sebagai Rektor, dia seorang pemimpin yang tegas dan cerdas, 
dia mampu memanfaatkan kesulitan menjadi kesempatan. Terobosan-
terobosan dan ide-ide baru yang kadang dirasa sulit, tapi membuka 
peluang telah dilakukan bersama teamwork-nya yang solid, sehingga 
kesulitan-kesulitan teratasi dan bahkan membawa keberhasilan.

Emeritasi bukan akhir segalanya. Pikiran-pikiran, ide-ide Pak 
Aris dan nasihat-nasihatnya masih terus dibutuhkan.

Yogyakarta, 8 Juni 2017
Kami yang mengasihi ,
Rudy, Mariam, David, dan Kezia
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Dari bahasa Ibrani sampai mencarikan rumah

Saya mengenal Pak Aris sebagai dosen. Sewaktu saya pindah 
ke Yogja menjadi dosen di Fakultas Teologi UKDW, saya pun masih 
melihat Pak Aris sebagai dosen saya. Perjumpaan pertama saya dengan 
Pak Aris yaitu ketika saya menjadi mahasiswa angkatan tahun 1991-
1992. Waktu itu Pak Aris sudah menjadi Rektor UKDW sekaligus 
mengajar bahasa Ibrani yang saya ikuti. Mata kuliah bahasa Ibrani 
Dasar dan bahasa Ibrani Lanjutan (mata kuliah pilihan) diampu oleh 
Pak Aris. Karena peserta mata kuliah bahasa  Ibrani Lanjutan tidak 
banyak, seringkali Pak Aris memanggil kami ke kantor rektor, untuk 
mengumpulkan tugas atau bahkan memberikan beberapa arahan 
terkait permasalahan bahasa Ibrani. Pak Aris pula yang pertama kali 
berbicara kepada saya –waktu itu di perpustakaan di kantor Ibu Aris- 
untuk menjajagi kemungkinan saya menjadi dosen di Fakultas Teologi 
UKDW. Akhirnya memang saya bergabung dengan UKDW.

Berikutnya adalah ketika saya menjadi Sekretaris Yayasan 
Badan Rumah Sakit Gereja Kristen Pasundan, yang salah satunya 
mengelola Rumah Sakit Bayukarta di Karawang. Rumah Sakit 
Bayukarta menjadi tempat mahasiswa Fakultas Kedoteran Ukrida 
untuk menjalani praktik Co-Ass. Pak Aris waktu itu adalah Rektor 
Ukrida. Saya mengagumi komitmen Pak Aris untuk ikut membangun 
RS Bayukarta. Walaupun tidak mempunyai MoU yang sangat kuat 
mengikat Ukrida dan Yayasan Badan Rumah Sakit GKP, namun 
Pak Aris sungguh-sungguh serius menjadikan RS Bayukarta tempat 
yang baik untuk praktik mahasiswa kedokteran. Di sini saya belajar, 
komitmen  yang kuat bisa mengalahkan lembaran legal hitam di atas 
putih. Banyak lembaga membuat MoU namun tidak mempunyai 
komitmen, sehingga tidak ada apapun yang dilakukan pasca MoU 
dibuat.
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Terakhir, soal kemampuan “khas” 
Pak Aris. Dalam percakapan dengan 
beberapa kolega UKDW dan karyawan 
UKDW, Pak Aris dikenal sebagai 
sosok dengan keahlian “khusus”, yaitu 
kemampuan manajerial dan “kepekaan” 
akan masalah bisnis dan keuangan yang 
jarang dimiliki oleh seorang pendeta. 
Ketika tahun 2003 saya bergabung dengan 
UKDW, saya tidak memiliki rumah, padahal uang pinjaman dari 
Yayasan sangat tidak mencukupi untuk membeli rumah atau tanah. 
Waktu itu Pak Aris menawarkan bantuan menemani mencari rumah 
atau tanah ke berbagai tempat di Yogya dengan mobil sedannya. Ada 
beberapa tempat yang ditunjukkan Pak Aris. Pak Aris mengarahkan 
saya memilih rumah di daerah sebelah Barat Yogya, alasannya, 
“Kalau kamu kerja, kamu menyongsong matahari; dan ketika pulang 
kerja, kamu mengiringi matahari terbenam”. Mungkin itulah hitung-
hitungan fengshui yang mau diajarkan Pak Aris kepada saya. Salah satu 
yang ditunjukkan Pak Aris adalah rumah di daerah Patran, sebelah 
Selatan Perempatan jalan kabupaten di jalan Godean. Ada rumah kecil 
yang dijual, belum selesai dibangun karena belum diplester, dengan 
luas tanah sekitar 100 meter persegi, dan persis di pertigaan jalan. 
Di sebelahnya ada tanah kosong. Pak Aris berkata, “Yu, rumah ini 
lokasinya bagus, di pinggir jalan besar, pertigaan. Walaupun tanahnya 
kecil, tapi kamu bisa jadikan tempat untuk usaha, buka warung atau 
toko. Di sekitarnya belum ada toko. Nanti tanah di sebelahnya bisa 
kamu beli juga”. Saya tidak jadi membeli rumah itu, karena uang yang 
saya miliki tidak cukup, dan karena rumah itu terlalu mepet dengan 
jalan aspal. Orang lain kemudian yang membeli rumah itu. Sekarang 
rumah itu benar-benar menjadi toko yang cukup besar. Kalau saya 
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lewat jalan itu, saya selalu teringat Pak Aris, dan berkata dalam hati, 
“Feeling bisnis Pak Aris memang hebat, sekarang rumah itu jadi toko”. 
Itulah Pak Aris. 

Selamat memasuki masa emeritus sebagai penghargaan atas 
pelayanan selama ini, dan salut untuk Bapak.

Yogyakarta, 23 Juni 2017
Pdt. Wahyu S. Wibowo

Sosok Pemimpin yang Entrepreneurial
 

Saya menjadi sahabat dan rekan sepelayanan Bapak Pdt. Dr. 
Aristarchus Sukarto, BA, M.h., ketika tahun 2006 saya ditugaskan 
menjadi Ketua Umum Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Tinggi 
Kristen Krida Wacana (YPTK KW), dan Pak Aris menjabat sebagai 
Rektor Universitas Kristen Krida Wacana (Ukrida) tahun 2007 sampai 
2016.

Saat ini kami bersama-sama melayani di Dewan Medik 
Ukrida, saya sebagai Ketua dan Pak Aris sebagai Wakil Ketua. Dewan 
Medik adalah organisasi yang bertanggung jawab mengkoordinasikan 
pelaksanaan pelayanan dua rumah sakit yang dimiliki oleh YPTK KW 
dan Fakultas Kedokteran Ukrida.

Pada saat perguruan tinggi sedang membenahi diri dan 
meningkatkan citranya menghadapi era kompetensi dan globalisasi di 
bidang pendidikan, Pak Aris bergabung ke Ukrida pada saat keadaan 
Kampus yang sedang bergejolak.  Hubungan antara stakeholders; 
Badan Pengurus, Rektorat, Dosen, Karyawan dan Senat Mahasiswa 
kerap kali bertentangan sehingga menimbulkan kegaduhan di 
Kampus yang mengganggu proses belajar-mengajar.  Ditambah lagi 
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penerimaan mahasiswa yang terus menurun khususnya pada program 
studi Fakultas Teknik dan Ekonomi.

Kesan pertama yang terasa dalam hubungan kami adalah sejak 
awal masa pelayanan Pak Aris dan saya, sepakat untuk mengedepankan 
hubungan interpersonal diantara kami, teman-teman Badan Pengurus 
YPTK KW, dan pejabat-pejabat struktural di Ukrida. Prioritas kami 
pada saat itu adalah membuat suasana Kampus menjadi tenang dan 
nyaman. Salah satu caranya adalah dengan membina hubungan 
interpersonal yang erat diantara stakeholders, khususnya antara Badan 
Pengurus dan Rektorat dengan Dosen dan Karyawan sampai pada 
hubungan kami dengan Senat Mahasiswa. Visi kami bersama yaitu 
menciptakan suasana teduh yang mencerminkan sebuah Kampus 
Kristen yang dilandaskan pada kasih dan pelayanan Kristus.

Hubungan kerja Badan Pengurus dan Rektorat kami upayakan 
lebih terbuka dan banyak komunikasi informal diantara kami, dengan 
berjalannya waktu dari hubungan  interpersonal ini dapat mengurangi 
rasa ketidakpercayaan, kecurigaan dan masalah-masalah yang akan 
timbul.   Banyak hal operasional Universitas yang kami selesaikan 
dengan komunikasi di luar sidang pleno dan rapat formal, kami merasa 
lebih senang dan produktif bila berdiskusi dan “brain storming” di café 
atau pada waktu makan siang dan makan malam.  

Hubungan kerja seperti ini yang menjadi kenangan bekerja 
sama dan melayani di Ukrida bersama Pak Aris dan masih terus kami 
lakukan hingga saat ini di Dewan Medik. Menurut saya, Pak Aris 
adalah seorang pemimpin yang “entrepreneurial”, beliau memiliki 
latar belakang dan peran sebagai pendeta dan dosen. Namun dalam 
menjalankan organisasi, Pak Aris sangat memperhatikan hal-hal yang 
berhubungan dengan kinerja keuangan dan kelangsungan lembaga dari 
sisi inansial.  Hal ini mungkin dapat dilihat dari keberhasilan Ukrida 
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dalam meningkatkan surplus pendapatan 
selama kepemimpinan Pak Aris sebagai Rektor 
Ukrida tahun 2007 – 2016.  

Selain pertumbuhan jumlah mahasiswa 
Fakultas Teknik dan Ekonomi mengalami 
penurunan, jumlah penerimaan mahasiswa 
Kedokteran ternyata terus dapat ditingkatkan. 
Terobosan-terobosan kami lakukan untuk membuat Fakultas 
Kedokteran Ukrida menjadi pilihan diantara FK swasta lainnya. Salah 
satu prestasi FK Ukrida adalah keberhasilan memperoleh pangsa 
pasar mahasiswa kedokteran dari Malaysia. Berbagai rintangan dapat 
diatasi dengan kerja keras dan semangat wiraswasta yang dimiliki oleh 
Pak Aris dan rekan-rekan pimpinan di Rektorat dan Dekan Fakultas 
Kedokteran Ukrida.

Jabatan Pendeta Emeritus yang akan disandang oleh Pak Aris 
merupakan suatu penghargaan atas pelayanannya sebagai pendeta di 
GKMI Demak dan pendeta utusan di UKDW. Saya berharap emeritasi 
tidak menjadi akhir perjalanan pelayanan Pak Aris untuk Tuhan dan 
umat-Nya, emeritasi hanyalah “mile stone” yang harus dilalui dalam 
sebuah perjalanan karir yang panjang dan berujung di kehidupan 
kekal nanti.  Doa dan harapan kami agar Pak Aris selalu memberikan 
karya yang terbaik bagi pekerjaan di ladang Tuhan dan menjadi berkat 
bagi umat yang dilayaninya. 
 Tuhan selalu menyertai dan memberkati Pak Aris beserta 
keluarga.

Shalom 
Oki Widjaja, B.Sc (Hons) 
Ketua Dewan Medik 
Yayasan Pendidikan Tinggi Kristen Krida Wacana
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Berlanjut dengan tugas baru

Saya mengenal Pak Aristarchus Sukarto sejak tahun 2009, saat 
saya diminta oleh Pengurus Yayasan Badan Pendidikan Tinggi Kristen 
(YBPTK)  Krida Wacana untuk bergabung kembali di Ukrida.

Pada saat itu Pak Aris, demikian saya menyebut namanya dan 
bukan Pak Karto , sudah menjadi Rektor Ukrida sejak tahun 2007, 
dan beliau merupakan pendeta yang ketiga dari tiga orang pendeta 
yang berturut-turut menduduki jabatan ini sejak tahun 2000. Sebelum 
tahun 2000 jabatan Rektor Ukrida dijabat oleh para akademisi non 
pendeta.

Saya mendengar pada saat Pak Aris diangkat sebagai Rektor 
pada tahun 2007, posisi Ukrida kurang begitu menggembirakan . 
Namun berkat pengalaman beliau selama menjabat sebagai Rektor 
di UKDW, perlahan-lahan terjadi perubahan yang menggembirakan 
di tubuh Ukrida. Ada hubungan kerjasama yang baik antara Rektorat 
dengan Pengurus YBPTK Krida Wacana. Hubungan internal antara 
Rektorat dengan fakultas-fakultas berjalan baik, dan mutu perkuliahan 
diperbaiki.  Beliau mendorong agar ditingkatkan keinginan studi lanjut 
dosen di semua program studi. Apabila pada tahun-tahun belakangan 
ini bermunculan Doktor-Doktor atau Dokter-Dokter Spesialis baru di 
tengah Ukrida, itu merupakan buah dari hasil program studi lanjut 
yang dicanangkan oleh Pak Aris. Pandangan masyarakat terhadap 
Ukrida pun cenderung lebih membaik dan minat para calon mahasiswa 
yang akan masuk kuliah di Ukrida meningkat. 

Dari beberapa sumber, kami mendengar bahwa sejak 
awal 2010 Pemerintah tengah mengajukan Rancangan Undang-
Undang Pendidikan Kedokteran untuk disetujui oleh DPR.  Dalam 
RUU tersebut disebutkan bahwa bagi universitas-universitas yang 
telah memiliki Fakultas Kedokteran harus memiliki Rumah Sakit 
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Pendidikan sendiri selain rumah-sakit2 
Pendidikan Jejaring yang telah ada. Apabila 
dalam waktu lima tahun setelah RUU 
tersebut disahkan sebagai undang-undang 
belum mempunyai RS Pendidikan maka 
izin Fakultas Kedokterannya akan dicabut; 
dan bagi universitas yang ingin mendirikan 
Fakultas Kedokteran harus memiliki RS 
Pendidikan terlebih dahulu. Sebenarnya idé mendirikan Rumah 
Sakit ini sejalan dengan cita-cita Ukrida serta merupakan amanat 
yang diberikan oleh Sinode Gereja Kristen Indonesia  Wilayah Jawa 
Barat kepada Ukrida untuk memiliki rumah sakit.  Setelah mengalami 
beberapa perubahan, akhirnya Pemerintah mengumumkan Undang-
undang Pendidikan Kedokteran Indonesia pada bulan Agustus 2013.

Bersama-sama Pengurus Ukrida, Pak Aris mengusahakan 
izin dari pihak yang berwenang agar Ukrida dapat mendirikan sebuah 
Rumah Sakit Pendidikan di atas tanah yang dimiliki Ukrida di Kampus 
II yang terletak di jalan Arjuna Utara, Jakarta Barat, namun kendala 
selalu merintangi terealisasinya cita-cita ini. Sementara izin untuk 
mendirikan Rumah Sakit Ukrida ini masih belum dapat diperoleh, 
Tuhan memberikan Rumah Sakit Family Medical Center yang hadir 
pada akhir tahun 2013, yang bersama-sama 26 RS lainnya menjadi RS 
Pendidikan Jejaring bagi Fakultas Kedokteran Ukrida.

Baru setelah masa tugas Pak Aris sebagai Rektor Ukrida 
berakhir, dalam tahun 2015 keluarlah Izin untuk mendirikan Rumah 
Sakit Ukrida di kompleks Kampus II Ukrida di jalan. Arjuna, Jakarta 
Barat. Pembangunan RS Ukrida telah dimulai sejak pertengahan tahun 
2016, dan diharapkan Rumah Sakit ini akan dapat mulai beroperasi 
pada awal tahun 2018 mendatang.
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Meskipun masa tugas Pak Aris sebagai Rektor telah berakhir 
pada awal tahun 2016, bukanlah berarti beliau meninggalkan 
lingkungan Ukrida,  karena tenaga dan pikiran beliau masih tetap 
dibutuhkan oleh Ukrida. Pengurus mengangkat beliau sebagai Wakil 
Ketua Dewan Medik Ukrida, suatu badan yang bertugas menentukan 
kebijakan dan koordinasi antara Universitas, Fakultas Kedokteran 
dengan Rumah Sakit Pendidikan yang dimiliki Ukrida.

Hubungan pribadi Pak Aris dengan saya bukan hanya terjalin 
sebatas kerja. Selain sering berdiskusi dan melakukan perjalanan dinas 
baik di dalam atau keluar kota bersama, kami juga mempunyai selera 
kuliner yang sama seperti Swikee dan Garang Asem.

Pak Aris, selamat menjalani masa emeritus sebagai Pendeta.

Jakarta, 15 Juni 2017
Drs. Max D. Setijadi, MBA
Direktur Pelaksana YBPTK Krida Wacana.   

Sosok pimpinan yang sangat peduli

Saya bergabung di Ukrida pada awal tahun 2007, bersamaan 
waktunya  dengan Pak Aris. Saya merasakan sosok Pak Aris sebagai 
Bapak yang terbuka, bersedia mendengar cerita mengenai kesulitan, 
menolong, memberi bantuan semaksimal mungkin. Bahkan kadang 
kala saat ada kesulitan, Pak Aris menolong secara pribadi. 

Ada salah satu masa sulit ketika saya bekerja di Ukrida, suami 
saya yang menderita sakit semakin menurun kondisinya, sehingga 
saat itu kami berpikir untuk memasukkannya ke sebuah tempat 
pemulihan dengan harapan akan memperbaiki kondisinya. Namun, 
setelah berjalan dua minggu lebih saya tidak melihat hal positif, 
hal ini justru membuat saya sedih, gelisah, kasihan, dan menjadi 
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beban yang berat bagi saya. Saat itu 
saya dihadapkan dengan pilihan 
yang harus saya putuskan, apakah 
membawanya pulang ke rumah atau 
tetap membiarkannya tinggal di sana. 
Di sore yang sangat berat itu, Pak 
Aris juga masih di kantor, saya datang  
kepada Pak Aris menceritakan kondisi 
saya dan bertanya: “Bagaimana saya  

bisa mengetahui, apakah mengeluarkan suami saya dari rehabilitasi itu 
sebuah kehendak Tuhan?” Beliau menjadi Bapak yang menenangkan, 
dan saya bisa mengambil sebuah keputusan yang baik bagi keluarga 
kami.
 Akan tetapi di satu sisi, beberapa orang berpendapat Pak 
Aris sebagai one man show, karena seringkali mengerjakan sendiri  
sampai ke detail hal-hal operasional.  Saya sendiri secara pribadi tidak 
mengalami masalah dalam bekerja bersama dengan beliau, kami bisa 
bekerja sama dengan baik, beliau juga orang yang mau mendengar. 
 Pesan saya kepada Pak Aris, selamat menikmati masa emeritus 
bersama keluarga. Selamat melayani di ladang yang Tuhan sediakan 
bagi Bapak. 

Jakarta, 10 Juni 2017
Dra. Mina Sulastri, M.S (Wakil Rektor II Ukrida)

Sederhana dan Praktis

Saya mengenal Pak Aris cukup lama semenjak saya 
menginjakkan kaki di kota Yogya saat saya menimba ilmu di sana,  
bahkan saya pernah tinggal  (kos) di rumahnya di jalan Trimargo 
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Wetan. Saya cukup terkesan dengan 
kesederhanaan hidupnya.  Saya 
banyak belajar tentang pola pikirnya, 
baik dalam gagasan  (perencanaan) 
maupun realitanya yang praktis namun 
mempunyai visi yang jelas untuk masa 
ke depannya.

Saya ingat di saat santai setelah 
seharian mengajar, di ruang belakang sambil nonton TV bersama 
anak kos yang lain,  di dalam perbincangan beliau selalu memberi 
motivasi kepada kami dalam menghadapi kehidupan mendatang serta 
kehidupan pelayanan (di GKMI Yogya). Saat itu GKMI Yogya sedang 
membangun gedung gerejanya,  beliau memberi pengarahan mengenai 
proses pembangunan dan proses penggalangan dananya. Saya banyak 
belajar mengenai visi dan misi yang sederhana dan praktis.  

Saat Pak Aris menjadi Ketua Sinode, saya dipercaya menjadi 
Wakil Bendahara. Saya melihat  banyak gagasan yang beliau pikirkan 
secara sederhana dan praktis, baik dalam hal pembenahan gedung 
Sinode maupun kehidupan persekutuan antar gereja, walaupun belum 
semuanya tercapai namun semuanya berdampak hingga saat ini.

Walaupun Pak Aris harus memasuki masa emeritus, namun 
sumbangsih pola pikir, baik dalam gagasan maupun pelaksanaannya,  
masih dibutuhkan dalam kehidupan ber-sinode ke depan.

Semarang, 8 Juni 2017
Srihono Purnomo 
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Selalu berpikir positif

 Pak Aris orangnya rendah hati dan 
dalam berelasi beliau memakai pendekatan 
kekeluargaan. Beliau selalu berpikir untuk 
kebaikan dan demi masa depan bersama. 
Bicaranya pelan, tidak emosi, tapi bisa 
nandes (tajam dan dalam). 

Yogyakarta, 5 Juni 2017
Pdt. Em. Daniel Sobari  

Tulus dan tidak pandang bulu

  Pak Aris  orangnya lemah lembut, 
kalau menolong tidak pandang bulu dan 
tulus. Terimakasih bapak/ibu Aristarchus 
Sukarto. Tuhan selalu memberkati 
keluarga  bapak dan ibu.

Yogyakarta, 5 Juni 2017
Ny. Endang Pujiati (Ny. Daryatmo) 

Pintar, rendah hati, dan rajin berkunjung
 
 Bapak Pdt. Aristarchus Sukarto menjadi gembala jemaat di 
GKMI Demak memang tidak lama, sekitar 2 tahun (1978-1980), tapi 
kehadirannya memberi kesan yang mendalam di hati jemaat yang 
telah dilayaninya. 
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Kehadiran Pak Aris membuat GKMI Demak menjadi jemaat 
yang punya wawasan yang luas, terbuka dan berpikir secara dewasa. 
Jemaat yang mengizinkan gembalanya untuk terlibat dalam pelayanan 
sinodal dan dunia pendidikan.

Berikut beberapa kesan dari jemaat 
yang pernah merasakan pelayanan Pak Aris 
secara langsung: 

1. Bpk. Sugeng Kristiawan (Mantan 
Majelis GKMI Demak) mengatakan, 
“Pak Aris itu orangnya baik hati, 
sederhana, dan rendah hati, meski 
orangnya pandai tetapi tidak sombong.”

2. Bpk. Tan Tjiauw Sien/Sinarto (Mantan majelis GKMI Demak) 
mengatakan,  “Pak Aries sangat 
memperhatikan jemaat, hal itu dia 
tunjukkan dengan selalu berkunjung 
ke rumah-rumah jemaat. Waktu 
itu gereja tidak punya sepeda motor 
apalagi mobil, tetapi beliau berjalan 
kaki dari rumah ke rumah untuk 
mendoakan jemaat”.

3. Ibu Tan Ay Lian (Mantan Majelis GKMI Demak) 
menceritakan, “Pada waktu Pak Aris menjadi gembala 
jemaat di GKMI Demak, saya masih 
pemuda sehingga tidak banyak yang 
saya ketahui tentang pelayanan Pak 
Aris di jemaat umum, meskipun 
demikian saya mempunyai kesan 
tersendiri terhadap Pak Aris. Pak Aris 
orangnya lembut, ramah, dan murah 
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senyum. Jika ia menasihati jemaat, jemaat tidak merasa sedang 
dinasihati karena senyumnya itu. Selain itu Pak Aris juga 
sangat sederhana, rajin sekali berkunjung ke jemaat, baik siang 
maupun malam, hal itu sangat berkesan bagi jemaat.”

4. Ibu Yulianna Subekti (Pemain musik 
di GKMI Demak): ”Pak Aris  sebagai 
sosok hamba Tuhan yang rendah 
hati, tidak sombong meski orangnya 
pintar. Tidak pernah membedakan 
jemaat yang kaya atau miskin, semua 
diperhatikan, sabar, lembut, dan 
bijaksana”.

5. Pdt. Sionari Hendrik (Gembala Jemaat GKMI Demak)  : 
“Menurut saya, Pak Aris seorang 
yang visioner, seorang pendidik, dan 
manajer yang handal. Hal tersebut  
terlihat dari kepemimpinan beliau 
selama menjadi rektor di UKDW 
Yogyakarta dan Ukrida Jakarta. Gaya 
kepemimpinannya tidak frontal, 
tetapi seperti garam yang perlahan namun pasti membawa 
dampak yang luar biasa. Seorang pemikir dan pejuang yang 
gigih untuk mewujudkan visinya”. 

 6.  Bapak Pdt. Em. Samuel Setianto yang 
saat ini tinggal di Semarang, ketika  
ditanya kesannya  tentang Pak Aris, 
beliau menjawab, “Pak Aris orangnya 
rendah hati, sabar, dan tekun, 
terutama dalam mempelajari ilmu 
pengetahuan”.
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7. Bapak Pdt. Em. Darius saat ini 
tinggal di Yogya dan dia berkata, 
“Saya  mengenal keluarga Pak Aris 
di Kudus, karena itu menurut saya, 
Pak Aris mengalami pertobatan yang 
luar biasa. Pak Aris orangnya pandai, 
mudah bergaul, lincah, rendah hati, 
wawasan berpikirnya luas,  dan tekun 
belajar”.

Low Proile, tapi berbobot

Kami berdua sudah tidak muda lagi, dan perjumpaan kami 
juga sudah cukup lama. Tetapi apa arti jumlah tahun, karena bisa  
singkat tapi juga bisa lama. Barangkali terlalu berlebihan kalau saya 
mengutip salah satu ayat yang terkenal. Di antara begitu banyak teman 
dan sahabat, ada orang yang lebih dekat dari saudara. Betapa tidak? 
Dari jarak dan kedaerahan Pak Aris itu masih tetangga, istimewanya 
setelah kami sekeluarga pindah dari Semarang ke Kudus. 

Saya sebenarnya mulai mengenal Pak Aris bahkan sebelum 
kami pindah ke Kota Kretek. Kalau orang mau mengenal Pak Aris, dia 
adalah orang yang tidak sejangkung pak Mesach Krisetya. Agak mirip 
dengan saya sendiri atau barangkali malah dengan adik kandung saya, 
Andreas Christandy. Tetapi kalau mau mengerti bobot orangnya, 
Goliat pasti jauh lebih tinggi dari pada si tukang angon kambing, 
Daud. Siapapun yang tahu Pak Aris, jelas dia dikaruniai isi kepala yang 
sangat berbobot.

Mungkin jarang yang tahu bahwa Pak Aris ini mengenyam 
pendidikan hukum yang pasti membantunya dalam menyumbangkan 
banyak pemikiran. Tentunya bukan hanya untuk keluarga dan 
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orangtuanya, tetapi pasti juga dalam 
kiprahnya di kehidupan bergereja di NKRI 
yang sesungguhnya mewariskan KUHP 
warisan kolonial Belanda tentunya dengan 
berbagai macam nuansa dan implikasinya.

Pak Aris orangnya begitu 
sederhana, low proile,  tetapi dengan 
kekayaan begitu banyak ilmu dari berbagai 
universitas dan kajian serta disiplin ilmu, bahkan kalau banyak rekan 
pendeta mencari gelar ke jurusan yang memang banyak dicari, untuk 
S3-nya Pak Aris memilih jurusan yang erat dengan sejarah kehidupan 
gereja, itupun didenominasi Lutheran.

Berkali-kali Pak Aris diserahi dan dipercayai pimpinan  Sinode 
GKMI, di berbagai aras dan lini. selain itu juga dalam kehidupan 
beberapa Perguruan Tinggi, baik itu di  UKDW dan AKWW (Akademi 
Kristen Wiyata Wacana), bahkan setelah meninggalkan tugasnya di 
Kota Gudeg, dia juga diminta untuk membantu Ukrida, dan di sini 
Pak Aris juga sempat menggandeng salah seorang kawan lama, yaitu 
Pak Kris H. Timotius. Dengan demikian dia bukan hanya menjadi 
berkat bagi GKMI Demak, Salatiga, Yogyakarta, ARK-Jakarta, tapi 
juga semua GKMI, Sinode GKMI, gereja-gereja tetangga, dan kalangan 
yang lebih luas.

Pak Aris bukan hanya memiliki gaya hidup dan kepemimpinan 
yang low proile , dia juga berhati-hati dalam berbicara, memang sudah 
karunia dari “sono”nya. Masih banyak yang dapat dikatakan tentang 
Pak Aris. Kita tentunya tidak boleh melupakan pendampingnya yang 
setia selama puluhan tahun, asli Pati dan juga tidak banyak mau 
menonjol. Membicarakan Pak Aris, saya harus menyebutkan peran 
serta dari belahan jiwa Pak Aris. Di belakang keberhasilan suami pasti 
ada isteri yang luar biasa juga.
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Walau ringkas dan singkat, mudah-mudahan coretan sekapur 
sirih dari anak Tlogowungu ini ada manfaatnya juga.

Pak Aris, saya ikut bersyukur karena giliran Anda juga sudah 
tiba untuk dibebastugaskan dari memegang kemudi dari apa yang 
selama ini telah Anda kerjakan dengan baik dan setia. Selamat!
Buah tangan dan renungan dari salah seorang rekan dalam ladang 
Tuhan.

Pdt.Em.Charles Christano.
dari Lancaster County, Pennsylvania, USA.

Bapakku, Guruku, Sahabatku

Pak Aris, begitu saya memanggilnya, adalah orang yang 
banyak mengajar saya terutama tentang bagaimana bergereja dan 
melayani dalam perspektif teologis. Namanya sudah saya dengar dari 
kakak-kakak kelas asal GKMI (sewaktu saya kuliah di Fakultas Teologi 
UKDW). Kata mereka, “Ada satu dosen Teologi dari GKMI yang sedang 
studi S3 di Amerika. Ia sangat pintar namun amat tegas pada anak-
anak GKMI, dengan alasan: Ia ingin yang terbaik dari anak-anaknya 
(sinode). Ia mengajar PL dan bahasa Ibrani....sangat pintar, setara 
dengan pak Gerrit, dua-duanya murid kesayangan pak Cairns (dosen 
PL di UKDW, asal Selandia Baru)”.

Nah, begitulah sedikitnya “citra” Pak Aris terhadirkan pada 
saya dan teman-teman beberapa angkatan di atas dan di bawah saya, 
yang belum pernah bertemu Pak Aris. Kesan “sakti” itu berlanjut, 
ketika saya mendengar dari (Alm) Pak Soekrisno (dosen Misiologi 
di  Fakultas Teologi UKDW), bahwa Pak Aris (yang sedang studi di 
Amerika dan akan segera pulang ke Yogya–waktu itu) adalah orang 
yang berpikir 20 tahun lebih maju dari kebanyakan orang! Wow....
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Pernah juga saya dengar dari pak Gerrit, bahwa Pak Aris adalah pakar 
bahasa Ibrani, yang bisa menulis bahasa Ibrani ke Indonesia, dan dari 
bahasa Indonesia ke bahasa Ibrani, sama mudahnya!

Akhirnya, saat bertemu Pak Aris saya alami sendiri setelah ia 
pulang dari Amerika kemudian mengajar saya dan teman-teman di 
tahun 1993 untuk mata kuliah Bahasa Ibrani Lanjutan dan Liturgika. 
Cara beliau mengajar mengasyikkan, walau tidak mudah. Bahasa yang 
dipakainya amat diskursif, ucapannya datar, argumentasinya lembut 
tapi mendalam  sekaligus sering mengejutkan. Ia bukan tipe dosen 
yang “text book” thinking, atau malah “text book” reading. Ia mengajak 
mahasiswa mengenali pola-pola dan nilai-nilai yang mendasari pola-
pola itu. Ia pengamat fenomena interaksi personal dan sosial yang jitu. 
Kalau ia yakin dengan teorinya, maka ia akan menjalankannya. Itu 
saya ketahui karena setelahnya kami sering bercakap-cakap tentang 
berbagai hal, seperti kehidupan kampus, gereja, dan masyarakat ketika 
kami bertemu di banyak tempat, misalnya di halaman parkir Fakultas 
Teologi UKDW, di gereja, di rumah rektor (waktu Pak Aris menjabat 
sebagai rektor selama 2 periode) dan (yang selalu saya ingat) juga 
di Rumah Makan Baru depan kampus ketika Pak Aris berbaik hati 
mentraktir saya makan siang, berupa nasi goreng maha lezat sambil 
berdiskusi berbagai hal.

Pesan-pesan Pak Aris tentang bagaimana bergereja amat saya 
perhatikan. Setidaknya ada tiga hal (dari antara banyak hal lagi yang 
saya masih ingat dengan segar), seperti pesan ini:

a. “Jangan hanya belajar di kampus, Daniel.....untuk menjadi 
teolog yang baik kamu pun harus mengakar di gereja...” (Ini 
nasihat ketika saya masih mahasiswa. Nasihat ini yang 
membuat saya bergembira menerima kepercayaan sebagai 
Ketua Pengurus GKMI Cabang Yogyakarta-waktu itu-, 
merangkap Ketua Pasthori (Paguyuban Mahasiswa heologi 
Sinode Muria, tahun 1993-1995).
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b. “Berikanlah hatimu sepenuhnya kepada jemaat, maka mereka 
pun akan memberikan hati mereka sepenuhnya kepadamu....
itu resep memimpin umat” (Ini nasihat ketika saya mulai 
menggembalakan GKMI Salatiga pada awal Juli 1996. Di gereja 
basis saya ini, saya menghabiskan 12 tahun masa pelayanan, 
basah kuyup dengan berbagai pengalaman serta ziarah batin 
yang kiranya mematangkan dan mendewasakan).

c. “Jangan jadi Pendeta tukang (yang hanya ikut orderan majelis 
atau umat).....jadilah Pendeta yang kreatif dan orisinil dalam 
menggerakkan komunitas secara transformatif, bervisi, dan 
digerakkan oleh tata nilai tertentu”.(Ini nasihat yang terus 
menerus muncul di berbagai moment pertemuan kami).
Ada satu hal lagi yang bagi saya sangat mengesankan tentang 

dari Pak Aris: Dulu saya mahasiswanya, lalu sekarang menjadi 
koleganya, namun Pak Aris selalu sama intensifnya dalam berrelasi dan 
memperlakukan saya. Itu berarti status “remeh” seorang mahasiswa, 
tak berlaku di mata Pak Aris. Ia intensif pada siapapun. Apapun status 
lawan bicaranya. Tak heran, ia amat dicintai oleh banyak orang dan 
oleh orang kebanyakan (di gereja maupun di kampus)

Mengenai leadership-nya, jelas ia seorang konseptor dan 
manager yang handal. Banyak program strategis ia hasilkan, baik di 
ranah gereja, sinode maupun kampus. Saya tahu juga bahwa keputusan-
keputusannya kadang terasa dingin. Beberapa pihak bisa saja terluka. 
Namun saya tahu Pak Aris membuat kebijakan atas dasar suatu nilai 
yang telah ia pertimbangkan dengan jernih, dan hal itu ia laksanakan 
dengan tegas. Di situ, orang terkadang tak siap dengan tegasnya Pak 
Aris menata dan mendidik orang serta komunitas. 

Terakhir, Pak Aris (dan Ibu Tina Pangastuti), adalah orang 
yang berperan amat penting dalam kehidupan pribadi saya. Betapa 
tidak? Ketika saya meminang calon istri, adalah Pak Aris dan Ibu, yang 
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bersama dengan Mama saya meminang 
kekasih saya tahun 1998.  Ayah kandung 
saya sudah meninggal di tahun 1995. Pak 
Aris pulalah yang menandatangani akta 
nikah saya (dalam dua peran: sebagai 
Pendeta yang melayani pemberkatan 
nikah, dan sebagai Wakil orang tua (dari 
pihak ayah) pada surat Pencatatan Sipil Pernikahan saya). Bagi saya, 
Pak Aris adalah sudah seperti igur ayah, pendeta, dosen, dan –kalau 
boleh izinkan saya menyebut- sahabat, yang lembut sekaligus baik hati.

Selamat memasuki masa emeritasi Pak Aris. Banyak yang telah 
bapak lakukan untuk Allah dan Kerajaan-Nya, dan tentu bapak sangat 
tahu, bahwa masa emeritasi bukanlah penghambat karya di masa kini, 
karena masa depan yang menanti. Saya yakin bahwa tentu bapak sudah 
dan akan terus mengalami kalimat relektif dari Bill Gaither berikut: 
“Since I started for the Kingdom, since my life He controls, since I gave 
my heart to Jesus, ....the longer I serve Him, the sweeter He grows”.

Salam hormat ananda,

Pdt. Daniel K. Listijabudi, Ph.D
Dosen Fakultas Teologi UKDW/PTK Sinode GKMI via GKMI Salatiga.

Cerdas, Ulet, Cermat, dan Bertangan dingin

Pdt. Aristarchus Sukarto adalah rekan se-Almamater S 
Duta Wacana sekaligus sahabat baik saya. Walaupun Pak Aris 
merupakan adik tingkat sewaktu kuliah, tetapi kemudian menjadi 
Dosen Wali saat saya kembali melanjutkan studi. Sebagai seorang 
pendeta Pak Aris dipercaya menjadi Rektor sampai dua periode di 
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UKDW Yogyakarta, dan dua periode di 
Ukrida, Jakarta. Bagi saya Pak Aris adalah 
pribadi yang cerdas, ulet, teguh pada prinsip, 
serta cermat mencari terobosan dalam 
mengatasi masalah. Tangannya cukup dingin 
menata dan mengembangkan Perguruan 
Tinggi menjadi mandiri, berkualitas, dan 

mampu bersaing, sesuai visi-misinya. Pak Aris selalu mengupayakan 
agar lembaga yang dipimpinnya menjadi berkat di tengah masyarakat 
melalui lulusannya.

Selamat buat Pak Aristarchus Sukarto yang telah dianugerahi 
kemampuan untuk melewati pergumulan dan perjalanan panjang 
sebagai pendeta serta dosen, sehingga saat ini diperkenankan 
memasuki masa emeritasinya. Semoga tetap diberi kesehatan, hikmat, 
dan kekuatan untuk terus berkarya sebagai rekan sekerja-Nya. 

Selamat juga kepada Keluarga Besar GKMI yang menjadi 
komunitas pelayanan Pdt. Aristarchus Sukarto. Dalam semuanya itu 
biarlah nama Tuhan dimuliakan, Amin.

Pdt. Em. Stefanus Semianta
Bojonegoro 
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Yang dihimpun oleh TUHAN menjadi milik-Nya :
Dua putri, dua menantu, seorang cucu
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Dia dan Aku

Dia ada di dalam jarak tak terjangkau

Tapi Dia ada dalam kedekatan sapa dan doa

Kata orang, Dia bukan ini dan itu

Bagiku Dia itu Bapa, Sahabat, dan Penuntun yang setia

Aku bukan siapa-siapa bagi banyak orang

Mungkin juga  aku hanya sekadar manusia yang memang ada

Bukan sekadar ada bagi Dia, karena Dia itu Bapa

Bukan sekadar ada sebagai anak yang tiada terencana

Tetapi ada karena aku itu manusia yang dicipta

Dicipta untuk sebuah rencana

Ya, rencana yang besar dari Tuhan sang Maha Karya

Dicipta untuk sebuah rencana

Dalam rencana  kemanusiaan yang menuju damai sejahtera

Ya, Dia adalah Bapa, dan aku rekan sekerja-Nya

(Aristarchus Sukarto)
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