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     BAB 1 

PENDAHULUAN 

Semarang adalah salah satu kota metropolitan terbesar kelima di Indonesia 

sesudah Jakarta, Surabaya, Medan, dan Bandung.  Kota Semarang mempunyai jumlah 

penduduk yang hampir mencapai 2 juta jiwa dan siang hari bisa mencapai 2,5 juta jiwa. Adapun 

Semarang terkenal dengan sikap penduduknya  yang memiliki keramahan dan  kepedulian yang 

tinggi dalam lingkungan kemasyarakatan juga “guyub” (suka akan kerukunan), sehingga kota 

Semarang dapat memberikan pengaruh yang besar bagi kota-kota lain disekitarnya. 

Dalam hal perkembangan dan pertumbuhan gereja-gereja dan pergerakan-pergerakan 

Rohani,  Semarang termasuk mengalami kemajuan sangat cepat, dengan beragam denominasi 

dan beragam nama dan kegiatan beberapa pergerakan yang masuk di kota Semarang. 

Meski kadang gereja-gereja dan pergereakan-pergerakan yang ada ketika melakukan kegiatan 

yang sudah direncanakan mereka menggunakan objek yang sama , pelaku kegiatan yang sama 

serta kadang waktu nya hampir bersamaan pula, sehingga terlihat seakan-akan tidak kompak 

dan berjalan sendiri-sendiri. kesatuan secara organisme gereja seharusnya terlihat, 

sebagaimana teladan Firman Tuhan yang menjelaskan bahwa gereja Kepala Gereja Satu yaitu 

Tuhan Yesus Kristus, yang mana seharusnya jika ada “Kemauan bersama” kesatuan dalam 

gerak dan langkah bisa dikerjakan secara bersama, sehingga tidak ada tumpang tindih kegiatan 

melainkan dapat menghasilkan integrasi kegiatan dan saling melengkapi satu dengan lainnya. 

Firman Tuhan mengajarkan bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus 

memiliki benih. Dan benih itu harus tertanam, berakar dan bertumbuh menjadi suatu tanaman 

kebenaran dan pujian dimanapun kita berada: di kota, bangsa, bahkan bangsa-bangsa.  

Untuk menumbuhkan benih itu ada beberapa hal yang harus dilakukan: MENGGALI , 

MENGEMBANGKAN, MEMUPUK, MEMODIFIKASI, MEMPERBAIKI, MEREVISI, 

MEMBERSIHKAN sampai menjadi tanaman yang bertumbuh sehat dan mendatangkan 

manfaat atau menjadi berkat bagi banyak orang . 

Yayasan City For God (CFG) hadir di kota semarang dengan berbagai macam program 

integrasi bagi gereja dan pergerakan-pergerakan yang sudah ada. Salah satu  program CFG 

adalah menjangkau komunitas anak-anak dan orangtua jalanan.  

https://id.wikipedia.org/wiki/Jakarta
https://id.wikipedia.org/wiki/Surabaya
https://id.wikipedia.org/wiki/Medan
https://id.wikipedia.org/wiki/Bandung


Komunitas “jalanan” di kota Semarang sudah cukup lama ada dan keberadaannya 

mengundang perhatian baik dari pemerintah maupun kalangan gereja yang dikarenakan hal 

yang kurang baik dan cenderung meresahkan.  Persoalan ini tidak bisa dibiarkan tanpa solusi 

yang tepat. 

Untuk menangani problematika masyarakat jalanan perlu diketahui terlebih dahulu 

tentang  karakter mereka dalam rentang  usia yang beragam. Karakter bisa terbentuk dari tradisi 

atau budaya lingkungan dimana mereka bertumbuh. 

Sebagai Gereja Tuhan kita tidak dapat tinggal diam melihat generasi terkemudian kita 

hancur dan tidak memiliki gambar diri yang jelas. Mereka memerlukan Yesus. Untuk 

menjangkau mereka kita tidak hanya memulai dari yang anak-anak di bawah umur tetapi juga 

menjangkau orang tua mereka untuk mengalami pemulihan.  

Kami sebagai Team Kegerakan untuk Kota Semarang seharusnya menyediakan tempat 

atau wadah agar mereka mengenal Yesus, hidupnya diubahkan dan mempunyai tujuan hidup 

yang jelas. Membangun generasi mereka sama dengan membangun fondasi masa depan kota 

bahkan bangsa. Yang kami perlu lakukan dalam mengambil bagian pelayanan ini, adalah 

bergerak bersama secara sinergi dalam setiap segmennya 

  

 

  

 

TUHAN memberikan passion dalam Visi Misi  City For God :   

Visi  : Membawa dan memenangkan kota semarang bagi Tuhan secara nyata 

Ikutkan dalam Komunitas yang 

sehat, dan dorong agar bisa mulai 

melayani 

 

Kenalkan pada 

Pemulihan Gambar 

Diri 

 

Ajarkan Fungsi Suami – 

Istri dan kekuatan dalam 

berkeluarga 

 

Perlengkapi mereka agar bisa 

berguna di market place 

 

CFG 



Misi : Bergerak bersama dalam satu portal platform yang terintegrasi dari semua 

gereja2, pergerakan2 dan organisasi2 yang ada di kota semarang  

CFG bukan suatu Gereja dan Denominasi tetapi sebagai pergerakan dan Yayasan Sosial Formal 

Kristiani yang berfungsi sebagai :   

1) PORTAL 

Sebagai Wadah Secara Offline and Online  informasi semua kegiatan Gereja dan 

pergerakan di kota Semarang 

2) BRIDGE 

Sebagai Jembatan kegiatan integrasi antar Gereja dan Pergerakan di kota Semarang  

3) FORUM 

Sebagai Forum Komunikasi dan komunitas bersama di antara Gereja dan Pergerakan 

yang ada di kota Semarang  

4) NETWORKING :  

Melakukan jejaring bersama antara Gereja dan Pergerakan yang ada di kota Semarang  

 

Gereja sendiri belajar tentang perkembangan generasi ke generasi selanjutnya, apa yang 

terjadi di masa sekarang dan apa yang dapat dilakukan untuk mereka, dalam hal ini kita akan 

membahas tentang kondisi Masyarakat Jalanan di Semarang. 

 

 Berharap masing – masing Kegerakan bisa memberikan Keinginan Bersama yang bisa 

di capai sehubungan dengan Beban Bersama atas Kota Semarang berdasarkan pada focus 

pelayanan masing – masing kegerakan yang sudah ada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

DATABASE 

 

MENGUBAH POLA PIKIR MASYARAKAT JALANAN  

KOTA SEMARANG 

Mengenali Diri sendiri, Proses pengisian butuh waktu 60menit dari penjelasan sampai 

pengisian 

Siapakah saya, Proses pengisian butuh waktu 60menit 

Passion dan Talent, Proses pengisian butuh waktu 120menit 

Pre Counselling 1 butuh waktu 60menit per orang setelah mengisi Form Mengenali diri 

Pre Counselling 2 butuh waktu 60menit per orang setelah mengisi Form Siapakah saya 

Post Counselling butuh waktu 90menit per orang setelah mengisi Form Passion dan tallen 

 



A. Mengenali Diri Sendiri  

SIAPA Yang saya Takuti : 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
APA yang SAYA BISA : 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
KAPAN rencananya : 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
BAGAIMANA caranya : 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
DIMANA Tempatnya : 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelebihan Saya Kelemahan Saya 

Kesempatan yang ada Kendala yang ada 



Selain Data Base awal ini, sebenarnya masih ada 3 Form yang bisa di dapatkan dari YEI dan 

Dinsos : Form A – Validasi –  

 Kenapa mereka perlu diajarkan mengenali diri mereka sendiri, Karena itu merupakan 

langkah yang mudah untuk mengenalkan mereka dalam memulihkan gambar diri nya saat di 

bantu oleh Kegerakan WB maupun Pria Sejati, banyak Trauma yang tersembunyi saat mereka 

mengisi Form tersebut di atas. Salah satunya ada yang mengisi mereka sangat ketakutan dengan 

Suaminya, kita bisa memahami apa yang di dalam pikiran dan hati mereka saat mereka menulis 

jawaban di No 1 tersebut? Sampai akhirnya mereka bisa mengisi Takut akan Tuhan!  

 Setiap fase pendampingan di perlukan konseling orang per orang setiap kita 

membacakan hasilnya dan kita tuliskan note pada kertas yang mereka isi tersebut, agar kita 

bisa menggali lebih dalam dan bisa mengarahkan ke arah yang lebih baik lagi bagi kehidupan 

mereka – keluarga – dan keturunan / generasi selanjutnya. 

B. Tantangan Dalam menemukan Passion & Talent  

Seharusnya akan lebih baik apabila pendampingan ini dilakukan sejak mereka saat 

masih anak – anak seperti yang di lakukan oleh YEI dan mungkin beberapa yayasan lainnya, 

tapi tidak ada salahnya kalau kita bantu selesaikan permasalahannya yang terlanjur sudah 

terbawa sampai menjadi remaja ataupun orang tua saat ini. 

Masing – masing dari mereka tidak perduli berapa umur mereka saat ini, baik pria 

maupun wanita, selain butuh di pulihkan gambar dirinya, mereka juga perlu dibantu untuk 

menemukan Passion & Talent nya, setidaknya mereka bisa membantu mendampingi anak – 

nak mereka yang beranjak dewasa di lingkungan rumah mereka, sehingga pada akhirnya – 

siapa tau kondisi masyarakat jalanan kota semarang ini bisa hilang sama sekali. 

Sebelum lebih jauh, mari kenali dulu apa itu masa puber. Masa puber adalah suatu tahap 

dalam perkembangan dimana terjadi kematangan alat-alat seksual dan tercapai kemampuan 

reproduksi. Kata “pubertas” berasal dari kata Latin yang berarti “usia kedewasaan.” Kata ini 

lebih menunjukkan perubahan fisik daripada perubahan perilaku.   Masa Puber adalah periode 

yang unik yang ditandai dengan perkembangan tertentu yang tidak terjadi dalam tahap lain 

dalam rentang kehidupan.  

Masa puber adalah Periode Tumpang Tindih, karena mencakup tahun-tahun akhir masa 

kanak-kanak dan tahun-tahun awal masa remaja. Masa puber adalah masa yang sangat singkat, 



sekitar dua sampai empat tahun. Masa puber merupakan fase negatif, istilah “fase” 

menunjukkan periode yang berlangsung singkat; “negatif” berarti bahwa individu mengalami 

sikap “anti” terhadap kehidupan atau kelihatannya kehilangan sifat-sifat baik yang sebelumnya 

sudah berkembang.  

Pubertas terjadi pada berbagai usia, antara usia lima sampai enam tahun dan sembilan 

belas tahun. Variasi pada usia saat terjadinya pubertas dan dalam waktu yang diperlukan untuk 

proses ini menimbulkan banyak masalah pribadi maupun masalah social bagi anak laki-laki 

dan anak perempuan. Periode ini merupaan salah satu periode yag sangat sulit sekalipun ini 

sangat singkat.   

Akibat perubahan masa puber pada sikap dan perilaku: Ingin Menyendiri artinya 

biasanya anak-anak menarik diri dari teman-teman dan kegiatan keluarga, sering beretengkar 

dan1 

kerap melamun. Bosan artinya tiba-tiba merasa bosan terhadap sesuatu yang 

sebelumnya dia sukai, prestasi di sekolah juga menurun karena bosan belajar. Inkoordinasi 

artinya pertumbuhan pesat dan tidak seimbang mempengaruhi pola koordinasi gerakan, anak 

akan merasa kikuk dan janggal selama beberapa waktu. 

Antagonism social artinya anak puber seringkali tidak mau bekerjasama, sering 

membantah dan menentang. Emosi meninggi artinya kemurungan, merajuk, ledakan amarah 

dan kecenderungan untuk menangis karena hasutan yang sangat kecil, pada masa ini anak 

merasa khawatir, gelisah dan cepat marah. Hilangnya kepercayaan diri artinya anak takut 

kegagalan karena daya bisik menurun dan kritik bertubi-tubi dari orangtua dan teman-teman 

nya. Terlalu Sederhana artinya anak berpenampilan sederhana karena takut orang lain akan 

berkomentar buruk tentang perubahannya. 

Masa Remaja. Pengelompokan sosial remaja: Teman dekat, kelompok kecil, kelompok 

besar, kelompok yang terorganisir, kelompok geng. Perlu kita perhatikan juga tentang minat 

permainan dan olah raga kaum remaja, minat-minat social yang umum pada kaum remaja. 

Factor-faktor yang dapat mempengaruhi sikap remaja terhadap pendidikan: sikap teman sebaya 

yang berorientasi sekolah atau berorientasi kerja, sikap orangtua menganggap pendidikan 

                                                           
1 Priskologi Perkembangan, Elizabeth B. Hurlock, hal. 221 

 



sebagai batu loncatan ke arah mobilisasi social atau hanya sebagai suatu kewajiban karena 

diharuskan oleh hukum, nilai-nilai yang menunjukkan keberhasilan atau kegagalan akademis, 

relevansi atau nilai praktis dari berbagai nilai mata pelajaran, sikap terhadap guru-guru juga 

pegawai tata usaha dan kebijaksanaan akademis serta disiplin, keberhasilan dalam perbagai 

kegiatan ekstra kurikuler, derajat dukungan social diantara teman sekelas. 

Alasan-alasan yang umum untuk berkencan selama masih remaja: Hiburan, kencan 

hanya untuk hiburan, pandangannya tentang pasangan wanita nya diharapkan baik hati dan 

menyenangkan, pasangan pria nya diharapkan memiliki mobil atau dapat mengemudikan 

mobil dan memiliki uang. Sosialisasi: anggota kelompok harus mau dibagi dalam pasangan-

pasangan kencan, pasangan kencan harus mau mengikuti kegiatan sosial jika masih ingin 

menjadi anggota di kelompok tersebut. Status: berkencan terutama dalam bentuk berpasangan 

tetap, memberikan status dalam kelompok sebaya.  

Masa Pacaran: berkencan berperan penting, karena remaja jatuh cinta dan berharap 

serta merencanakan pernikahan, ia sendiri harus memikirkan sungguh-sungguh masalah 

keserasian pasangan kencan sebagai teman hidup. Remaja yang ingin menikah, setelah tamat 

sekolah tak memiliki rencana melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi dan menganggap 

kencan sebagai kesempatan untuk menjajagi beberapa pasangan kencan apakah diantara 

mereka memilki sifat-sifat yang di inginkan sebagai pasangan hidup. 

Tanda bahaya umum dari ketidakmampuan penyesuaian diri remaja: tidak 

bertanggungjawab tampak dengan perilaku mengabaikan pelajaran, sikap yang sangat agresif 

dan sangat yakin pada diri sendiri, perasaan tidak aman yang menyebabkan pelajar patuh 

mengikuti dtandar-standar kelompok, merasa ingin pulang bila berada jauh dari lingkungan 

yang dikenal, perasaan menyerah, terlalu banyak berkhayal untuk mengimbangi ketidakpuasan 

yang diperoleh dari kehidupan sehari-sehari, mundur ke tingkat perilaku sebelumnya agar 

disenangi dan diperhatikan, menggunakan mekanisme pertahanan seperti rasionalisasi 

proyeksi berkhayal dan memindahkan. 

Hal yang membuat menemukan Passion & Talent dalam setiap perjalanan kehidupan 

Masyrakat jalan  menjadi lebih sulit adalah mereka melewati masa anak – anaknya lebih cepat 

dari anak seusianya dan masuk ke masa puber tanpa ada penjelasan & pendampingan yang 

baik, mereka terbiasa melihat – mencontoh – kemudian mengaplikasikannya seperti yang 

terjadi pada orang tua mereka. Masalah utama mereka dalam menemukan Passion & Talent 

nya Karena mereka terlanjur menikmati kekacauan di lingkungannya dan merusak gambar 



dirinya secara perlahan lahan dan pasti akan menarik mereka lebih dalam, kecuali ada orang – 

orang yang bisa membantu mereka untuk memulihkan gambar dirinya yang rusak dan 

membantu menemukan Passion dan Talentnya. 

 

SIAPAKAH SAYA??????? 
(BAGIAN 1 – JAWABAN dari pertanyaan diatas akan diminta di akhir pertemuan Minggu Depan) 
 
TALENTA ( Keahlian & Ketrampilan yang anda miliki sejak kecil / lahir yang mungkin tidak anda sadari 
saat ini , tapi semakin anda mengerjakannya sampai saat ini, anda menjadi semakin ahli 
melakukannya), sebutkan 5 saja yang paling menonjol dan jelaskan dengan contoh ; 
1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
5. 
 
PASSION (RASA CINTA TERHADAP SESUATU ) – Di baris setelah No 1 – 3 ini,tolong jelaskan dengan 
sungguh- sungguh apa yang benar- benar anda sukai / cintai : 
 
Kuncinya : 
 
 1. Hargai Proses (Ceritakan Kisah Anda : Masa Lalu , Masa Kini , Mimpi anda di Masa Depan) 
 
 
 
 
 
2.  Kembangkan Kreativitas (Jelaskan apa saja yang berbeda dari orang lain yang pernah anda lakukan) 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.  Berani mengakui ketidak tahuan kita atas segala sesuatu (Tuliskan apa saja yang masih menjadi 
pertanyaan dalam hidup anda, dan jelaskan kenapa anda ingin menanyakannya )   

 



 



 

 

 

 

 



C. Pre – Counselling 

IceBerg Theory 

  

  

 

 

 



Untuk memahami Theory tersebut di atas, ada 3 bagian penting : 

 

1. Presenting Problem / Tingkah Laku ( Puncak ) 

2. COPING / Mengatasi ( Blamming – Super Reasonable – Placating – Irrelevant )  

Conqruent / Seimbang ( Faktor Encountering with Christ sangat menentukan ) 

3. Below the Water Surface / subcounsios ( Feeling – Preception – Hope – Willing – Self Image 

– Religion ) 

Untuk mengontrol alur counselling ada 3 hal yang bisa di gunakan : 

1. Parafrasing 

2. Retorik 

3. Carefrontation 

Untuk membantu mengenali Grief & Lost, ada 5 tahapan : 

1. Denial 

2. Anger 

3. Bargaining 

4. Depression 

5. Acceptance 

Untuk bisa melalui Pengampunan : 

1. Memutuskan untuk mengampuni 

2. Mencintai 

3. Merelakan menaggung kesalahan dari orang lain  

 

D. Post Counselling ( coaching ) 

Kenapa ini perlu dilakukan, karena kita butuh mendampingi mereka sampai mereka betul betul 

mampu menjaid problem solver atas diri nya sendiri dan keluarga nya. 

Banyak hal yang perlu di persiapkan di tahap ini : 

1. waktu 

2. catatan kecil atas keterangan mereka 

3. hal hal penting lainnya 

 

 

 

 



 

 

BAB III 

Aplikasi di lapangan 

Sandal Book ini disusun untuk membantu memaximalkan  

 



  

  

  

 



BAB IV 

KESIMPULAN 

Demikian Sandal Book ini disusun agar dapat digunakan oleh setiap kegerakan yang 

ada di kota semarang untuk ambil bagian dalam pelayanan yang terbeban sesuai Visi masing – 

masing Kegerakan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Sekapur Sirih 

• Sandal Book. Menjadi Pelaku Firman inilah yang di lakukan teman teman City 

for God. Yang di lakukan bukan tampil di depan umum, / diperhatikan orang, 

tetapi Melayani Generasi yang Terpinggirkan, salut buat City for God, yang 

melibatkan diri dalam Membangun Kota Semarang,dan juga menjadi Inisiasi 

bagi Kegerakan Kegerakan di kota Semarang. Mari Bersama Menjadi Berkat. 

GBU. 

Freddy – Eunike (Kord. MOU Jateng – Jatim – DIY) 

 

• 123…… Yes!!! 

Salam Kegerakan Pria Sejati. 

Kami Bersyukur kepada Kristus bahwa Yayasan City For God telah lahir 

menjadi berkat bagi kota Semarang, untuk menjangkau komunikasi anak – anak 

dan orangtua jalanan. Pergerakan ini tidak akan pernah berhenti dan selalu ada 

untuk memulihkan dan membawa anak – anak dan orangutan jalanan untuk 

serupa dengan Kristus. 

Mari kita terus bertumbuh maksimal dalam Tuahn dengan mendalami Karakter 

Kristus yang akan membuat hidup kita menjadi berkat bagi tuhan, keluarga, 

Gereja dan Kota serta bangsa kita. 

Salam Kegerakan, 

Jacky Chionander (Christian Men’s Network Indonesia Wil Jateng – DIY) 
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