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Pendahuluan
Gejolak yang disebabkan oleh perubahan iklim mendekati skala yang 
disebabkan oleh perang. Sebuah laporan terakhir dari  Perserikatan Bangsa-
Bangsa menunjukkan bahwa semakin banyak orang kehilangan tempat 
tinggal di dunia pada saat ini sebagai akibat dari masalah lingkungan daripada 
disebabkan oleh konflik bersenjata, dan kebanyakan dari mereka adalah 
pengungsi akibat iklim. Bank Pembangunan Asia merilis sebuah laporan baru 
yang mengatakan bahwa sebanyak 30 juta orang mengungsi tahun lalu oleh 

karena bencana yang berhubungan dengan lingkungan dan cuaca di seluruh Asia.

Ratusan ribu orang per tahun meninggal karena dampak iklim seperti peningkatan banjir dan kekeringan, dan 
jutaan lainnya menjadi pengungsi.  Negara-negara di Asia sedang dipengaruhi oleh perubahan iklim yang terburuk. 
Akan ada musim kering yang lebih panjang, permukaan air laut lebih tinggi dan jutaan orang akan mengalami 
banjir setiap tahunnya. Diprediksikan bahwa dalam satu abad, permukaan air laut di Asia Tenggara  akan naik 
sebanyak 80 sentimeter, menyebabkan 33 juta orang akan berurusan dengan banjir setiap tahunnya. Kenaikan 
suhu sebagian besar akan mempengaruhi sektor pertanian dalam bentuk kekurangan air dan kekeringan.

Program Keadilan Iklim UEM 
Pada Sidang Raya tahun 2008, UEM memutuskan bahwa keadilan iklim dan perlindungan lingkungan menjadi 
prioritas program. UEM ingin mendukung anggota-anggota gereja dalam mengatasi pemanasan global dan 
perubahan iklim misalnya lewat sharing (berbagi) informasi, membangun kesadaran, mendukung proyek dan 
program pertukaran. Oleh karena itu UEM menaruh perhatian lebih pada isu-isu iklim dan bekerjasama untuk 
meningkatkan kesadaran tentang dampak-dampak dari perubahan iklim. UEM bekerja dalam dua cara: di Jerman 
UEM bekerja untuk mendorong langkah-langkah efektif untuk mengatasi penyebab perubahan iklim dan pada saat 
yang sama, di Selatan (Asia dan Afrika), UEM bekerja bersama seluruh anggotanya dan mitra untuk mengatasi 
dampak perubahan iklim. UEM juga bekerja dengan berbagai jaringan kerja nasional dan global untuk mendukung 
dan mempromosikan solusi untuk masalah iklim.  

Oleh: Longgena Ginting (Konsultan UEM untuk Keadilan Iklim)

Advokasi Gereja-Gereja untuk Keadilan Iklim dan 
Perlindungan Lingkungan di Asia
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Sejak pertengahan 2010 Program Iklim diprakarsai dengan tujuan untuk: (1)mendukung, membantu dan 
memberdayakan angora-anggota UEM di daerah-daerah dalam pengembangan, perencanaan, pelaksanaan dan 
pendanaan proyek-proyek keadilan iklim dan perlindungan lingkungan; (2) promosi sharing informasi, kerja 
advokasi, membangun jaringan kerja dan kesadaran akan keadilan iklim dan perlindungan lingkungan di UEM 
antara anggota-anggota di wilayah dan dengan anggota-anggota di wilayah lain lewat kantor pusat UEM; dan (3) 
mengkoordinasikan dan menerapkan strategi UEM di wilayah-wilayah yang berkaitan dengan keadilan iklim dan 
perlindungan lingkungan. 

Program Keadilan Iklim di UEM Asia
Dalam rangka pemberdayaan anggota anggota UEM untuk  merespon tantangan iklim dan lingkungan, program 
Iklim dan Lingkungan UEM Asia sedang melakukan beberapa kegiatan berikut:
- Memfasilitasi, merencanakan, dan melaksanakan program-program dan proyek-proyek di bidang 

perlindungan iklim dan lingkungan di wilayah Asia
- Memproduksi material keadilan iklim, artikel-artikel dan publikasi
- Membuat seminar-seminar dan pelatihan keadilan iklim untuk pemuda, pekerja gereja, pendeta-pendeta
- Dukungan advokasi Iklim dengan focus khusus di Papua dan pada masalah-masalah perkebunan kelapa sawit
- Membangun kesadaran untuk melindungi lingkungan dan iklim di aras akar rumput
- Pertukaran pengetahuan dan pengalaman tentang solusi iklim

Proyek Iklim dan Spiritualitas diprakarsai tahun lalu dimana program ini telah mengembangkan proses 
pengumpulan bahan-bahan seperti lagu, liturgy, cerita-cerita tentang iklim dan perlindungan lingkungan dari 
anggota-anggota UEM.  Di lapangan, para anggota mengambil inisiatif yang berbeda-beda dalam menghadapi 
perubahan iklim di daerah mereka. Kegiatan tersebut bervariasi dari membangun kesadaran, menerapkan solusi 
local dan advokasi.  

Anggota UEM juga menerapkan proyek yang berbeda dari biogas, sel surya, perlindungan hutan dan reboisasi. 
Berikut adalah highlights dari tiga proyek.  Anggota-anggota UEM juga menerapkan proyek yang berbeda seperti 
biogas, solar cell, perlindungan hutan dan reboisasi. Berikut adalah garis besar ketiga proyek tersebut.

Inspirasi untuk memperbaharui energi: Jawa Tengah, Indonesia
Di Jawa Tengah, para petani semakin kesulitan dalam memprediksi musim dan curah hujan. Perubahan pola hujan 
telah menciptakan beban tambahan lain bagi para petani yang bergantung pada curah hujan. GKJTU di Jawa Tengah 
menyadari bahwa pengurangan GHGs adalah cara untuk menghentikan pemanasan global, namun gereja-gereja 
juga harus bertindak pada tingkat masyarakat dengan mendampingi masyarakat untuk memerangi dampak 
perubahan iklim dan membantu mereka agar tahan terhadap perubahan iklim.

Salah satu proyek dari GKJTU adalah proyek biogas di Desa Tempursari. Proyek ini menerapkan kotoran sapi 
dimana digester biogas terpasang. Biogas ini menghasilkan energy yang cukup untuk memasak untuk siswa 
asrama sebanyak 29 orang. Dalam proyek ini, tidak hanya energy yang diperbaharui yang tersedia, namun ini 
menjadi pusat pembelajaran bagi masyarakat setempat dan para petani bagaimana menerapkan pertanian organic 
dengan banyak manfaat.

Mari Mendaur ulang Diri kita Sendiri: Sri Lanka
Seperti banyak Negara lain di Asia, pengelolaan sampah padat merupakan masalah di Sri Lanka, khususnya di 
daerah perkotaan. Kolombo adalah daerah yang paling terkena dampak menghadapi krisis parah sehubungan 
dengan pembuangan sekitar 1500 Ton material sampah padat per hari. Ini adalah praktek umum di Sri Lanka 
untuk mengumpulkan deposit limbah padat rumah tangga dan industry di pinggiran kota, di lokasi pembuangan. 
Tidak ada disediakan pembuangan sampah yang tepat, dan kondisi sanitasi sangat buruk. Banyak saluran air 
penuh dan mampet oleh sampah, menyebabkan masalah kesehatan. 
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MCSL sudah berjalan kedepan untuk memberikan kontribusi dalam merespon tantangan lingkungan saat ini. 
Proyek “Mari kita Mendaur Ulang diri kita sendiri” sudah diluncurkan oleh MCSL tahun lalu dengan tujuan 
keseluruhan untuk mengurangi potensi negatif dampak lingkungan melalui mitigasi dan adaptasi. Kegiatan proyek 
diterapkan melalui tiga aspek kunci dari: Spiritualitas, Praktis dan Terjangkau.

“Mari kita mendaur ulang diri kita sendiri” membantu gereja-gereja untuk membuat tautan antara masalah 
lingkungan dan iman, dan merespon dengan aksi praktis di gereja, dalam kehidupan individu, dan dalam 
masyarakat lokal melalui pencegahan polusi dan konservasi sumber daya alam ---melalui pengurangan, 
penggunaan kembali dan daur ulang.

Lampu untuk setiap gubuk: Papua
Tujuan umum dari proyek ini adalah untuk membawa 
cahaya dalam kegelapan malam di Papua. Sekitar 60% dari 
penduduk di Papua tidak mempunyai akses listrik. 
Sesudah malam tiba orang-orang mengandalkan sinar api 
atau lentera minyak dan bensin. Bahan bakar sangat mahal 
karena transportasi yang sulit ke daerah terpencil. Oleh 
karena itu banyak yang tinggal dalam kegelapan setelah 
malam tiba. Dengan menyediakan penerangan bagi para 
pendeta, peralatan medis, tenaga guru, para wanita dll, 
GKI-TP bermaksud untuk menguatkan kehidupan 
masyarakat di daerah terpencil. Sesudah malam tiba 
penerangan akan memampukan mereka untuk 
meneruskan kegiatan mereka.

Proyek ini dimaksudkan untuk merakit 2.000 lampu 
tenaga surya model SOLUX-LED-100 dalam tiga tahun. 
Lampu-lampu surya ini akan dirakit di bengkel surya GKI-

TP dan mendistribusikannya ke daerah pedesaan di Tanah Papua. Bengkel ini di lengkapi dan berpengalaman 
untuk merakit dan memperbaiki lampu surya jenis ini. Bengkel GKI-TP mempunyai kapasitas untuk merakit 
sedikitnya 100 buah lampu surya SOLUX-LED-100 per bulan. Pendapatan atau penghasilan dari distribusi tersebut 
akan digunakan untuk membeli peralatan baru suku cadang lampu surya di tahun yang akan datang. Dari 
pendapatan proyek ini akhirnya kami akan mampu untuk merakit 2000 lampu surya dengan biaya awal hanya 
sebanyak 500 set perlengkapan lampu surya.

Students study the biogas project

The biogas
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Oleh: David Rajagukguk

Bumi Memanas Petani Meringis 
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Oleh: Pdt. Rodion Tampubolon.

Konferensi Mitra Kerja dan Pemegang Beasiswa di Wilayah Asia
Special Report
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Special Report
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Special Report

Permulaan dari Program Magang  Diakonia Internasional
Maxie Kordes



Laporan Khusus

Edisi
2012

[ 09 ]
Pijar Misi Elektronik

Juli

Oleh: Pdt. Eirene Gulo

SIDANG SINODE BNKP 2012
Special Report
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Kegiatan “Jugen Arbeit VEM” di Himmelsfels, Jerman
Oleh: Oinike Natalia Harefa
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UEM Kantor Wilayah Asia akan menyelenggarakan Program Studi Gender pada tanggal 23 Jul – 12 Agustus 2012, di 
Brokenshire Resource Center, Davao, Filipina. Tujuan dari program ini adalah untuk melatih perempuan dan laki-laki untuk 
memperoleh pemahaman dan kesadaran yang lebih dalam tentang masalah-masalah gender dan mengembangkan 
komitmen terhadap pembangunan masyarakat yang sesungguhnya antara perempuan dan laki-laki serta membantu 
menjembatani kesenjangan dan menyembuhkan luka-luka yang dibawa oleh subordinasi yang berkelanjutan  dan 
marginalisasi perempuan.

Program ini diharapkan akan diikuti oleh sekitar 30 peserta dari gereja-gereja anggota UEM di Wilayah Asia. Setiap gereja 
anggota UEM diminta untuk mengirimkan 2 orang peserta. Peserta yang direkomendasikan adalah satu orang perempuan 
dan satu orang laki-laki yang:
-  memiliki apresiasi terhadap masalah dan kekhawatiran seputar perempuan dan laki-laki di gereja dan bersedia 

melakukan sesuatu untuk hal tersebut, 
-  bergelut dalam upaya pemberdayaan laki-laki dan perempuan di gerejanya, pernah mengikuti/berpartisipasi dalam 

seminar/lokakarya tentang gender di tingkat lokal, 
-  memiliki komitmen terhadap proses pengarusutamaan gender dalam kehidupan dan pelayanan gereja secara total,
-  bersedia untuk mengkonsep sebuah proses yang sesuai bagi gereja, merancang stategi-strategi, dan melakukan  

implementasi.

UEM Kantor Wilaya Asia sangat berterima kasih atas partisipasi gereja-gereja anggota UEM yang telah mengirimkan nama-
nama pesertanya untuk menghadiri program ini. 

UEM Departemen Asia akan memfasilitasi HKI dan mitranya Hamm di Jerman untuk melaksanakan Program Pemuda 
bagi Anak-anak 2012. Program ini akan dilaksanakan pada tanggal 16 – 27 Agustus 2012 di Siantar dan Medan, Sumatera 
Utara, Indonesia. Kegiatan ini akan diikuti oleh 16 pemuda. Mereka adalah 8 orang dari pemuda HKI dan 8 orang dari 
pemuda Hamm. Tujuan dari program ini adalah untuk mengikutsertakan pemuda HKI dan Hamm dalam merenovasi 
bangunan sekolah anak-anak, belajar Alkitab dari perseptif pemuda HKI dan pemuda Hamm, serta membangun 
pendekatan-pendekatan yang kreatif untuk menghidupkan hubungan kemitraan antara HKI dan Hamm, khususnya 
dalam lingkup pekerjaan anak-anak. Kegiatan ini akan difokuskan pada tiga hal yaitu: pertukaran budaya, keadilan iklim 
dan belajar serta bekerja bersama-sama dengan anak-anak dalam hal keadilan iklim. 

Studi Gender 2012 di Davao, Filipina

Program Pemuda Bagi Anak-Anak antara HKI and Hamm
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Pijar Misi Elektronik bertujuan untuk memberikan informasi terkini kepada seluruh gereja-gereja anggota UEM, 
lembaga-lembaga dan organisasi mitra, tentang tema-tema tertentu, program- program, proyek-proyek dan 
kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan khususnya di wilayah Asia. Oleh karena itu, untuk memperkaya berita di 
Pijar Misi Elektronik ini, kami mengundang seluruh gereja-gereja anggota UEM, lembaga-lembaga dan organisasi 
mitra untuk kiranya dapat mengirimkan kepada kami berita/artikel tentang program- program, proyek-proyek dan 
kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Wilayah Asia untuk diterbitkan. Dikarenakan Pijar Misi Elektronik  
diterbitkan di minggu ke-2 setiap bulan maka kami sangat berharap jika tulisan bapak/ibu dapat dikirimkan kepada 
kami paling lambat minggu ke-3 sebelum bulan penerbitan. Atas kerjasama yang baik ini, kami mengucapkan 
terima kasih. 

Kiranya Tuhan kita dimuliakan melalui pelayanan ini. 


