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A. Latar Belakang 

1. Pertama kali digunakan oleh Roger McNamee, tahun 2003. 

2. Dipopularkan kembali pasca krisis ekonomi 2007-2008. 

3. Istilah “The New Normal” kembali popular dalam beberapa 

bulan terakhir ini akibat pandemi COVID-19. 
4. Keadaan ini mengubah cara masyarakat dalam banyak 

bidang (bisnis, ekonomi, pendidikan, sosial, ibadah, dsb..) 
 



B. Apa itu The New Normal? 

1. Pengertian secara umum  

 

The New Normal adalah suatu kondisi lumrah yang baru,  

yang muncul pasca terjadinya sesuatu yang abnormal dan 
mengakibatkan keadaan old normal sebelumnya tidak  

biasa lagi. 
Contoh: “Smartphone” 



B. Apa itu The New Normal? 

2. Bagaimana terjadinya pada masa COVID-19? 

 

Keadaan atau kondisi hidup normal yang baru akibat  

perubahan-perubahan yang terjadi karena pandemi  

COVID-19, yang terjadi secara global. 



B. Apa itu The New Normal? 

Contoh: 

- Menggunakan masker untuk menutup mulut dan hidung saat bepergian. 

- Selalu rutin mencuci tangan. 

- Membatasi pertemuan secara langsung dengan orang lain. 

- Menjaga jarak dari orang lain (social and physical distancing). 

- Beraktivitas secara online dari mana saja -- belajar, bekerja, beribadah. 



C. The New Normal dan Kekristenan 

1. Old Normal dan Abnormal dalam Kekristenan 
 
- Old Normal: Pertemuan secara fisik/tatap muka, pemanfaatan  

teknologi masih terbatas, kunjungan jemaat, jemaat dibatasi oleh  

gedung gerejanya, dsb.. 

 

- Abnormal: Jemaat tidak dapat/terbatas untuk bertemu secara  

fisik, gereja dipaksa untuk memanfaatkan teknologi semaksimal/ 

sekreatif mungkin, jemaat tidak dibatasi oleh gedung  

gerejanya, dsb.. 



C. The New Normal dan Kekristenan 

2. New Normal yang akan dijalani  

Pemanfaatan teknologi digital dan kegiatan yang tidak  
dibatasi ruang dan waktu. 

 

 
 



C. The New Normal dan Kekristenan 

a. Ibadah 

- Bisa ada pilihan untuk ibadah tatap muka dan online. 

- Perlu siapkan infrastruktur yang baik. 

 
 



C. The New Normal dan Kekristenan 

 

b. Pelayanan 
-  Terbuka dengan gereja-gereja lain. 

- Grup-grup/medsos sebagai jalur komunikasi di luar pertemuan ibadah 

-  Bahan-bahan digital dari gereja (video/audio khotbah/renungan/dsb..) 
-  Pelayanan luar ibadah, misalnya konseling, ada sistem untuk dilakukan secara online. 
-  Banyak jemaat ikut seminar online --> jemaat bertambah skill dan dapat meningkatkan  
    kualitas jemaat juga untuk pelayanan online. 



C. The New Normal dan Kekristenan 

 

c. Pemuridan 

- Bahan-bahan PA yang bisa diakses secara digital. 

- Pemuridan perlu selalu terhubung satu sama lain, meski tidak selalu bertemu bisa tetap  

   saling membangun ketika tidak dapat bertemu.  
- Pemuridan Digital Native makin intens sesuai dengan dunia mereka karena banyak  
   jalur teknologi dan bahan media yang digunakan untuk tetap bisa terhubung  
   dengan Digital Native lainnya. 



D. Penutup 

 The New Normal harus dijalani dengan melihat ke depan.  

Inilah yang sebenarnya akan terjadi untuk tahun-tahun ke depan.  

Jangan menoleh ke "old normal", tetapi lanjutkan untuk kemajuan 

gereja masa depan. Masa-masa abnormal akan terjadi lagi,  

entah kapan. Namun, jika kita terbuka menjalani  The New Normal  

saat ini dengan baik, gereja bisa terus bertahan dan relevan  

dengan perubahan-perubahan apa pun, sesuai dengan  

kehendak Tuhan. 
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Thank you 



Pertanyaan Diskusi 

 Sehubungan dengan kekristenan, sharingkan  
pengalaman Anda dalam “new normal” ini, dan  

bagaimana strategi/masukan Anda untuk menghadapinya 

pada masa pandemi ini dan pascapandemi! 


