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Salah satu hal yang menandai kemerdekaan Bangsa Indonesia adalah dengan diproklamasikannya 
kemerdekaan bangsa Indonesia kepada dunia pada tanggal 17 Agustus 1945 yang dibacakan oleh Ir. 
Soekarno (Presiden RI pertama) yang didampingi oleh Drs. Mohammad Hatta (Wakil Presiden RI 
pertama) di Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta Pusat.

Bulan Agustus sangatlah identik dengan beragam kegiatan diantaranya Upacara Bendera 17 Agustus, 
berkumandangnya lagu Indonesia Raya, detik-detik Proklamasi, gelora salam Merdeka, derap langkah 
nasionalisme, renungan jasa para pahlawan, tabur bunga dimakam pahlawan, berkobarnya semangat 
persatuan, panjat pinang, lomba makan kerupuk, hiburan musik, perlombaan olah raga, serta berbagai 
kegiatan mengisi hari kemerdekaan.

Rakyat Indonesia sangatlah menju6njung tinggi arti kata kemerdekaan yang patut kita peringati setiap 
tahunnya karena hal itu merupakan bentuk rasa syukur atas segala yang kita nikmati saat ini. Kita perlu 
mengingat dan merenungkan masa dimana para pejuang berani mempertaruhkan nyawanya untuk 
membela negara Republik Indonesia agar terbebas dari segala penjajahan. Sungguh berani mereka, 
dengan semangat seluruh jiwa raganya hanya untuk kemerdekaan rakyat Indonesia. 

Arti Sebuah  Kemerdekaan Bagi Bangsa Indonesia
Melva Barus 
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Saat ini sebagai generasi penerus bangsa, kita tidak hanya bisa menikmati kemerdekaan ini namun kita 
juga harus bisa mengisi kemerdekaan ini dengan apa yang sudah didapatkan dalam arti menjadi orang 
yang tangguh, bekerja keras, ikhlas, jujur, cerdas, bermanfaat untuk keluarga, lingkungan dan menjadi 
pemuda pemudi harapan bangsa. 

Tetapi tidak semua hal yang diinginkan negara Indonesia dapat terwujud, karena banyak sekali 
tangan-tangan jahat penghianat bangsa selain dari berbagai bencana yang melanda negeri ini. Mungkin 
kalau bencana alam dapat kita pahami karena itu semua faktor dari alam itu sendiri, tapi kalau bencana 
lingkungan itu karena dampak dari manusia-manusia yang tidak bisa selaras dengan lingkungan yang 
harus kita jaga dan lestarikan.

Selain itu juga bangsa ini merasa rapuh karena akibat dari sebuah dosa besar yang bernama korupsi dan 
menjadi budaya. Ditambah lagi pemuda harapan bangsa yang menghancurkan harapan itu sendiri karena 
terhasut akan segala tindakan yang tidak sesuai dengan norma dan susila. Bom-bom yang meledak yang 
dilakukan anak bangsa yang sama sekali tidak tahu apa yang sebenarnya mereka lakukan yang hanya 
mengikuti perintah yang sama sekali tidak bertanggung jawab yang menghancurkan karakteristik bangsa 
Indonesia dimata dunia.

Meskipun kemerdekaan Indonesia ternodai oleh banyaknya hal yang tidak terpuji, namun kita  jangan 
sampai kehilangn makna kemerdekaan itu sendiri karena makna kemerdekaan adalah merupakan awal 
terwujudnya mimpi membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kesejahteraan rakyat. 
Menjaga keamanan seluruh warga dalam lindungan Tuhan yang maha kuasa dan sistem hukum yang adil 
dan kokoh. Hal yang lebih penting lagi adalah keseriusan serta keberanian dalam menempuh jalan 
pembangunan yang akan berdampak luas dan positif bagi bangsa Indonesia.
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Sudah Menipiskan Rasa Nasionalisme Kita?
Oleh: Rianton Marbun
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Dalam rangka Jubeleum 100 Tahun, HKBP Sudirman menyelenggarakan berbagai rangkaian kegiatan. Pengobatan gratis adalah 
salah satunya, yang diadakan pada tanggal 3 Agustus 2012 di Pelataran dan seluruh aula Sopo Godang HKBP Sudirman.

Pengobatan gratis ini merupakan kerjasama berbagai pihak. Di bidang tenaga medis dan paramedis relawan dokter 
umum,dokter gigi dan dokter spesialis serta perawat dari Akper Sari Mutiara, dari RS Bina Kasih menyediakan laboratorium, dari 
YSKI(Yayasan Surya Kebenaran Internasional) menyediakan obat, kacamata baca dan sarana poliklinik, serta dari UEM untuk 
tenaga penyuluh dan brosur serta film-film Pencegahan HIV dan AIDS. Sebelum pengobatan dimulai, ibadah singkat dipimpin 
oleh Pendeta Resort HKBP serta kata sambutan dari Walikota Medan, Bapak Rahudman dan anggota DPD, Parlindungan Purba 

Kegiatan ini dimulai pukul 8 pagi, dan langsung diserbu oleh pasien yang berdatangan dari berbagai agama dan suku. Saat 
menunggu giliran diperiksa, para pasien dipersilahkan membaca brosur yang diberikan dan bagi pasien yang menunggu di 
ruangan spesia l is ,  dapat  juga  menonton f i lm “Bahaya  Narkoba”,  dan   “Usah Kau Lara  Sendir i .”  
Penyuluhan singkat ini dirasakan pasien sangat efektif, karena banyak mereka yang belum mengetahui secara jelas bagaimana 
penularan HIV, serta penanganannya, bahkan ada beberapa pasien yang membuat janji untuk bersedia melakukan VCT 
(Voluntary Conseling dan Testing).

Ribuan pasien (tercatat 1237 pasien) yang sudah berobat dan mendapatkan penyuluhan, dapat menjadi agen perubahan 
perilaku untuk mencegah HIV dan AIDS, minimal di lingkungan keluarga masing-masing. 

Pengobatan Gratis dan Penyuluhan HIV-AIDS 

 

dalam Rangka Jubelium 100 Tahun HKBP Sudirman Medan
Oleh: dr. Basaria Lumbangaol,MKes (Konsultan HIV-AIDS untuk Asia)

[ 04 ]
Pijar Misi Elektronik

Agustus



Laporan Khusus

Edisi
2012Special Report

[ 05 ]
Pijar Misi Elektronik

Oleh: Pdt. Marudur Siahaan (Staf Kemitraan dan Proyek UEM untuk Asia) 

Adalah suatu keistimewaaan jika dapat berbicara dan berbagi tentang kondisi 
pekerjaan di bidang kemitraan dari setiap wilayah di UEM baik wilayah Afrika, Eropa 
dan Asia. Keistimewaan itu kita rasakan pada saat pertemuan para staf kemitraan yang 
dihadiri oleh: Uli Baege – Staf Kemitraan dan Proyek untuk Departemen Afrika, Savera 
Bishanga – Wakil Sekretaris Eksekutif untuk Afrika, Frauke Buergers – Staf Kemitraan 
untuk wilayah Jerman, Kristina Neubeuer – Staf Kemitraan dan Proyek untuk Asia yang 
berkantor di Jerman and Marudur Siahaan – Staf Kemitraan dan Proyek untuk Asia yang 
berkantor di Medan. Rapat ini dilaksanakan pada tanggal 3-5 Mei 2012 di Inna  Darma 
Deli di Hotel.

Rapat officer kemitraan ini memang dijadwalkan satu kali dalam setahun dan untuk tahun ini dilaksanakan di Medan 
dikarenakan Konferensi Kemitraan Internasional juga  diselenggarakan di Sumatera Utara sehingga hal ini akan 
menghemat dana dan juga untuk memiliki waktu untuk membicarakan persiapan konferensi yang akan diadakan seminggu 
setelah rapat ini berlangsung. 
Topik-topik yang menjadi agenda rapat adalah:
1.    Konsep tugas kemitraan UEM yang telah diputuskan tahun 2011.
2.    Seminar – seminar kemitraan yang telah berlangsung dan yang akan berlangsung dan aktivitas-aktifitas kemitraan 

lainnya di setiap wilayah.
3.    Manual Kemitraan. Sebagaimana wilayah Jerman telah memiliki manual maka direncanakan supaya setiap wilayah juga 

akan memiliki manual termasuk Afrika dan Asia. Kita juga akan mencoba menterjemahkan Manual Kemitraan Jerman 
ke dalam bahasa Inggris agar nantinya berguna bagi orang-orang seperti saya yang tidak bisa berbahasa Jerman.

4.    Persiapan staf kemitraan ke Planning Week di Jerman yang akan segera berlangsung.
5.    Persiapan Konferensi Kemitraan Internasional yang berlangsung di Parapat, tanggal 7-16 Juli 2012. 

Rapat para staf kemitraan ini berlangsung dengan sangat baik, ceria dan penuh kesungguhan. Keinginan yang kuat muncul 
dari wilayah Afrika untuk mengangkat Staf Kemitraan yang bisa bekerja penuh di wilayah Afrika sebagaimana sampai 
sekarang Wakil Sekretaris Eksekutif untuk Afrika masih merangkap mengerjakan semua pekerjaan itu, semoga dapat 
segera terealisasi. Salam kasih.

Pertemuan Staf Kemitraan UEM 

Agustus
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Konferensi kemitraan  Internasional ini berjalan dengan sangat baik, penuh semangat dan penuh sukacita. 
Semua peserta sangat aktif dalam setiap diskusi dan jadwal yang ada. Konferensi ini mewakili tiga wilayah 
UEM yaitu: Asia, Afrika dan Eropa (Jerman) yang masing-masing seharusnya mengutus 8 utusan ditambah 
beberapa staff UEM baik dari Afrika, Asia dan Jerman, tetapi karena alasan medis utusan dari Jerman hanya  
dapat mengutus 7 orang. Namun hal ini sama sekali tidak mengurangi visi dan isi dari konferensi yang 
seyogianya dilakukan 4 tahun sekali.

Dengan harapan ketiga benua ini akan benar-benar hidup dalam kemitraan yang utuh, aktif dan benar-benar 
terjamah maka Konferensi Kemitraan Internasional ini diawali dengan program Hosting Family dan 
kunjungan gereja dimana 31 peserta, sudah termasuk staff UEM, ikut serta beribadah ke gereja-gereja 
anggota UEM yang ada di Medan dan sekitarnya. Peserta juga menginap di rumah-rumah anggota jemaat 
gereja anggota UEM pada hari Sabtu, 7 Juli 2012 dan kemudian pada hari Minggu bersama dengan keluarga 
menuju gereja untuk beribadah. Sesuai dengan program, untuk benar-benar hidup dalam iman dan kemitraan 
yang kuat dan utuh, maka keluarga atau gereja yang menjadi tuan rumah (Batak: Manamuei) berperan juga 
menjemput tamu yang akan menginap di rumah mereka masing-masing di bandara Polonia Medan. Program 
ini sangat berjalan  dengan baik. Kami sangat berterima kasih kepada seluruh gereja-gereja anggota UEM di 
Medan yang dengan sangat baik menyambut kegiatan ini yaitu: HKI, HKBP, GKPI, GKPS, GBKP, GPKB, GKPA, 
walau BNKP tidak dapat ikut serta dalam mensukseskan kegiatan ini dikarenakan kesibukan mereka dalam 
kegiatan penting yaitu Sinode Agung yang dilaksanakan pada tanggal yang bersamaan, 3-8 Juli 2012, namun 
kita sangat menghargai doa-doa dari mereka.

Konferensi Kemitraan Internasional 2012
Tema: On the Way to Strenthen Our Faith

Oleh: Pdt. Marudur Siahaan (Staf Kemitraan dan Proyek UEM untuk Asia)
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Kemudian seluruh peserta bersama-sama menuju Parapat pada tanggal 8 Juli 2012. Ibadah pembukaan yang 
dipimpin oleh Pdt. Jhon Wesley Kabango (Sekretaris Eksekutif UEM untuk Departemen Afrika) dilaksanakan 
pada tanggal 9 juli 2012 di Hotel Niagara Parapat. Pada ibadah pembukaan ini ada empat perwakilan gereja 
anggota UEM yang memberikan kata sambutan yaitu: Pdt. Patut Sipaluntar, MTh (Bishop GKPI) 2. Pdt. Dr. 
Langsung Sitorus, MTh (Bishop HKI) 3. Pdt. Dr. Jamilin Siriat (Mewakili Ephorus HKBP/ Kep. Dep. Koinonia 
HKBP) 4. Pdt. Elmanson Saragih, MTh (Sekjend GKPS).

Dari serangkaian jadwal dan kegiatan yang ada, program exposure adalah hal yang juga mendapat apresiasi 
khusus dari peserta. Exposure diadakan di empat kelompok wilayah, yaitu: Samosir: TK Oberhausen Distrik 
Samosir, HKBP Pangururan yang terbakar bulan Oktober tahun 2011, Penenun tradisional di Lumbansuhi, 
Museum Batak di Simanindo,  Balige: makam Nommensen, Sekolah Bibelvrouw HKBP, CUM  HKBP Distrik 
Toba Hasundutan, Rumah Sakit HKBP Balige, Sekolah Diakones HKBP, Humbang-Humbang Habinsaran: CUM 
HKBP Distrik Humbang Habinsaran di Siborongborong, Perkebunan Kopi di Humbang, Peternakan Babi 
khusus BPM HKBP Distrik Humbang, Peternakan Babi jemaat HKBP Distrik Humbang (yang dibagikan oleh 
BPM yaitu sepasang babi ke setiap jemaat/huria), proyek air bersih BPM HKBP Humbang dan Pematang 
Siantar: Pondok Kasih HIV-Aids, PKR GKPS, Mamre GKPI, Sarfat HKI, STT HKBP, Perkampungan Bibelvrouw 
HKBP Ebeneser. Exposure ini bertujuan agar peserta benar-benar melihat dan bersentuhan secara langsung 
kepada proyek dan program kemitraan yang ada di Indonesia, khususnya di empat wilayah tersebut di atas.  
Tujuan itu sepertinya tercapai jika dilihat dari komentar-komentar seluruh peserta. 

Seluruh kegiatan sangat berjalan dengan baik sampai kepada pengambilan keputusan untuk memberikan 
beberapa rekomendasi dalam memajukan dan mengembangkan kemitraan dalam ruang lingkup UEM secara 
khusus dan dunia secara global. Pernyataan dan rekomendasi ini kita sebut “Parapat Statement” yang 
nantinya akan dibawakan ke Sidang Raya UEM yang akan diadakan pada bulan Oktober  2012 mendatang di 
Berastagi, Indonesia.

Setelah seluruh jadwal dan program tercapai maka ibadah penutupan diadakan pada tanggal 15 Juli 2012 
yang disertai dengan Perjamuan Kudus. Akhirnya Konferensi Kemitraan Internasional dengan tema: “On the 
Way to Strengthen Our Faith” dengan penuh sukacita ditutup dalam nama Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus 
dan Roh Kudus. Tuhan memberkati dan Salam Kemitraan. 
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Brokenshire Resource and Convention Center (BRCC) di kota Davao, Filipina menjadi tempat pelaksanaan 
selanjutnya untuk Program Studi Gender 2012. Program ini baru saja dilaksanakan pada tanggal 23 Juli  – 12 
Agustus, 2012. Program Studi Gender sebelumnya dilaksanakan di Manila (2010) dan Jogjakarta, Indonesia 
(2011). Tahun ini, program  ini dihadiri oleh 22 peserta dari gereja-gereja anggota UEM di wilayah Asia, 
Indonesia, Filipina dan Srilanka. Tema dari program ini adalah: “Menuju Komunitas Perempuan dan Laki-laki.” 
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.

Ibadah Pembukaan yang diselenggarakan pada tanggal 24 Juli dipimpin oleh Melva Barus (Staf Program UEM 
untuk Asia) dan khotbah disampaikan oleh Bishop Modesto D. Villasanta (Bishop wilayah Mindanao Tenggara). 
Perkenalan dari semua peserta, undangan dan panitia lokal dan juga orientasi dilakukan setelah khotbah yang 
diawali dengan  menyanyikan lagu “Dalam Yesus Kita Bersaudara. Setelah orientasi, Tim Ibadah, Tim 
Penaggungjawab Harian dan Tim Dokumentasi dipilih dari antara peserta. Tim ini bertanggungjawab untuk 
menentukan orang-orang yang akan membawa Ibadah Pagi, orang-orang yang akan menjadi Penanggungjawab 
Harian serta orang-orang yang akan membuat dokumentasi/rekaman termasuk foto-foto. Lagu Solidaritas 
dinyanyikan oleh peserta sebagai penutup ibadah pembukaan. Peserta diundang untuk memegang pita dan 
membentuk lingkaran sebagai simbol kesatuan. Lagu Solidaritas dipimpin oleh Bishop Modesto D. Villasanta 
yang kemudian menutup dalam doa. 

Pada tanggal 24 Juli sore, semua peserta dan juga panitia lokal berkumpul bersama di Aula BRCC untuk 
melakukan kegiatan “Community Building” (Komunitas yang Membangun). Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk 
memberikan peserta kesempatan untuk lebih mengenal satu dengan yang lain. Hal ini disadari penting agar dapat 
membangun komunitas yang erat dan baik di antara peserta karena mereka akan hidup, bekerja dan berdiskusi 
bersama selama selama tiga minggu. Hazel Navarra and Edna Orteza, panitia lokal, memimpin kegiatan ini dalam 
permainan dan juga berbagi cerita pribadi (sharing). Di dalam kelompok, semua peserta bekerja dan berlomba 
untuk menjadi pemenang. Kegiatan ini cukup berhasil ditunjukkan dengan sangat aktifnya partisipasi para 
peserta.

Oleh: Melva Barus (Staf Program UEM untuk Asia)

Studi Gender 2012 di Davao, Filipina
“Menuju Komunitas Perempuan dan Laki-laki”

Agustus
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Ibadah Pagi dilaksanakan setiap hari yang dipimpin peserta. Sesi “Country Report” dilaksanakan pada hari kedua 
dimana peserta dibagi ke dalam 3 kelompok bedasarkan negara, Indonesia, Srilanka dan Filipina dan mereka 
diminta mereka berbagi cerita tentang masalah-masalah Gender di negara mereka masing-masing. Ada banyak 
masalah Gender dn kesenjangan Gendermuncul dab dibagikan, seperti: diskriminasi, ras, status, pelecehan seks, 
kurangnya pendidikan, dan juga beban kerja ganda bagi perempuan.

Di sore hari, peserta melakukan kunjungan penting ke Komunitas Perempuan Moro yang menamakan diri mereka 
Khadidja. Ini adalah komunitas penduduk asli moslem di Mindanao. Khadidja adalah sebuah organisasi yang 
berjuang untuk keadilan. Komunitas perempuan ini memiliki kemitraan dengan United Church of Christ in the 
Philippine (UCCP). Salah seorang perempuan dari organisasi Moro memberikan penjelasan yang lebih tentang 
bagaimana organisasi itu dibangun oleh pemberdayaan dan dorongan .

Pada hari keempat diadakan berbagi cerita/refleksi tentang Apa yang Gereja Lakukan. Di sesi ini setiap peserta 
diundang untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan dan refleksi tentang apa yang gereja lakukan sehubungan 
dengan masalah-masalah Gender. Fasilitator, Ibu Darlene Caramanzana kemudia menanyakan peserta tiga 
pertanyaan penting untuk didiskusikan, stuktur atau program apa yang anda miliki di gereja anda yang 
berhubungan atau mungkin berhubungan dengan masalah-masalah gender dan apa program yang anda miliki di 
gereja anda yang secara langsung atau tidak langsung  berhubungan dengan masalah-masalah gender dan 
identifikasilah program-program dimana perempuan dan laki-laki mungkin dapat mengambil bagian secara 
bersama sehubungan dengan masalah gender.  

Malam Budaya dirancang dan diselenggarakan pada hari Jumat malam, 27 Juli. Ruang pertemuan didekorasi 
secara berbeda untuk menciptakan suasana berbau budaya. Peserta berpakaian secara etnis untuk menunjukkan 
dan memperkenalkan kepada peserta yang lain budaya mereka melalui tarian, nyanyian dan pakaian tradisional 
mereka. 

Beberapa topik penting didiskusikan di sesi-sesi yang diberikan oleh para fasilitator yang memiliki ilmu dan 
keahlian dibidangnya. Topik-topik yang dimaksud adalah: “Perempuan dan Laki-laki dalam Konteks Asia”, 
“Inisiatif Ekumenis”, “Budaya, Kekerasan dan Advokasi”, “Perempuan dan laki-laki dalam Alkitab” (Perjanjian 
Lama dan Barus), “Penelaahan Alkitab”, “Teologia Feminis dan Pedagogi Feminis”, “Seni Visual”, “Bahasa dan 
gerakan Tubuh” dan “Seni Pertunjukan”. Para fasilitator telah membantu peserta untuk mendapatkan input, 
pengalaman, pengetahuan, keterampilan, dan juga ide-ide sehubungan dengan bagaimana menghadapi maslah-
masalah gebder.

Pada hari Minggu, para peserta melakukan Ibadah Minggu di beberapa gereja lokal: Davao City UCCP (hari Minggu 
pertama), UCCP Matina, UCCP  St. Cruz, UCCP  Toril dan UCCP La Verna (hari Minggu kedua). Adalah kesempatan 
yang besar bagi salah seorang peserta, Pdt. Yusuf Inaury dari GKI-TP (Papua) dimana dia diundang untuk 
memberikan khotbah di UCCP St. Cruz. Pada kebaktian Minggu, bersama-sama dengan kelompok internasional 
untuk Gender, Budaya, dan Kekerasan “Pemberdayaan Perempuan melalui Penyembuhan dan Keutuhan”, peserta 
kelompok Asia menampilakan sebuah lagu “We Shall Overcome.”  

Pada hari Jumat, 9 Agustus, peserta diminta untuk merancang rencana aksi yang akan menjadi aksi yang mungkin 
untuk dilaksanakan di gereja mereka. Kritik dimunculkan sebagai suatu evaluasi atas keseluruhan studi. Kritik 
bukan saja ditujukan bagi para peserta tapi juga bagi UEM dan panitia lokal. Komitmen bersama yang dinamakan 
“Komitmen Davao” juga dihasilkan dalam studi ini pada hari terakhir. Adapun yang menjadi isi dari “Komitmen 
Davao” adalah:
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KOMITMEN DAVAO
“Menuju Komunitas Perempuan dan Laki-laki”

Dalam upaya membangun komunitas yang utuh antara lai-lai dan perempuan dalam kesetaraan, keharmonian, 
keadilan dan perdamainan untuk membangun Kerajaan Allah di muka bumi,  Kami, peserta Program Studi 
Gender UEM yang berfokus pada tema “Menuju Komunitas Laki-laku dan Perempuan” di wilayah Asia, yang 
diselenggarakan di Brokenshire Resource and Convention Center, kota Davao, Filipina, pada tanggal 23 Juli – 12 
Agustus 2012, yang dituanrumahi dengan ramah oleh United Church of Christ in the Philippine (UCCP), berjanji 
untuk:
1. Membuat kesetaraan gender menjadi sebuah realita di rumah kami.
2. Mewujudnyatakan ekspresi-ekspresi yang berbeda-beda atas perhatian dan dukungan terhadap perempuab 

dalam aspirasinya.
3. Memperkenalkan kesadaran dan sensitivitas gender di gereja kami melalui pengajaran, khotbah, Penelaahan 

Alkitab, dan pengembangan materi kurikulum pada kesetaraan gender.
4. Memprakarsai lokakarya, seminar atau pelatihan studi gender yang melibatkan laki-laki, perempuan, orang 

dewasa, pemuda dan anak-anak.
5. Memperkenalkan masalah-masalah gender dengan berperan sebagai pembicara atau nara sumber dalam 

pertemuan-pertemuan dan konsultasi di gereja dan masyarakat.
6. Melibatkan lebih banyak perempuan untuk berpartisipasi dalam proses-proses pengambilan keputusan  

dalam struktur dan organisasi gereja.
7. Memperkenalkan kesetaraan gender dalam publikasi gereja.
8. Mendorong terbangunnya jejaring diantara jemaat gereja.
9. Terlibat dalam pekerjaan advokasi dalam masalah-masalah gender dan yang berhubungan dengan keadilan.
10. Terlibat dalam aktifitas-aktifitas ekumenis secara global sehubungan denga pemberdayaan perempuan. 

Kegiatan penutup diadakan pada hari Jumat, 10 Juli, yang diawali dengan ibadah penutup. Melva Barus, the Staf 
Program UEM untuk Asia, mendorong dan menantang seluruh peserta untuk merancang sebuah program atau 
kegiatan sebagai aplikasi dari seluruh ilmu pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang mereka peroleh 
selama studi gender untuk tujuan membangun komunitas yang setara dan harmonis antara perempuan dan laki-
laki. Kegiatan penutupan juga dihadiri oleh Bishop Modesto Vilasanta yang juga mendorong dan menantang 
seluruh peserta untuk melakukan sesuatu di gereja mereka bagi kesetaraan gender. Setelah memberikan ucapan 
terima kasih kepada UCCP sebagai gereja tuan rumah, kepada panitia lokal dan juga kepada seluruh peserta atas 
nama UEM, Melva Barus memberikan sertifikat kepada seluruh peserta, fasilitator, dan juga panitia lokal. 
Kegiatan penutupan dikahiri dengan menyanyikan lagu UEM.

Peserta juga mendapat undangan yang berharga dari Fil-Am Interfaith Solidarity Mission untuk menghadiri 
malam solidaritas yang dinamakan “Libulong” pada tanggal 11 Agustus sebagai suatu kelanjutan untuk 
meneruskan keadilan bagi Fr. Pops Tentorio. Fr. Pops adalah seorang pastor Roman Katolik berkebangsaan Italia 
yang ditembak sepuluh kali sekitar pukul 7.30 pagi di lokasi gerbang halaman Mother of Perpetual Help Parish, 
Arakan valley, Propinsi Cotabato Utara. Pada hari Minggu 12 Agustus, peserta kembali ke tempat mereka masing-
masing dengan satu komitmen mengarusutamakan masalah gender di setiap program gereja. 
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UEM Kantor Wilayah Asia akan melaksanakan Program Pemuda Bagi Anak-anak pada tanggal 17-29 
September di Papua, Indonesia. Program ini akan diikuti oleh 15 pemuda dari gereja-gereja anggota UEM di 
wilayah Asia. Tujuan dari program ini adalah:

1. Memahami masalah-masalah dan situasi anak-anak yang terpinggirkan di Indonesia khususnya mereka 
yang tinggal di masyarakat terpencil di Papua Barat yang sangat terlantar dan terbelakang.

2. Membantu memperdalam komitmen kaum muda untuk anak-anak yang terpinggirkan dan 
mengembangkan upaya-upaya untuk mengatasi berbagai bentuk marginalisasi dan pelecehan.

3. Membangun dan membantu  mempertahankan jaringan para aktivis 'Pemuda Untuk Anak-anak' di 
daerah bagi kerjasama yang mutualisme dan aksi-aksi solidaritas.

Setiap Anggota-Gereja berhak untuk merekomendasikan satu pemuda yang aktif yang memiliki pengalaman 
pelayanan bersama anak-anak. Peserta yang anda rekomendasikan bisa perempuan atau laki-laki, khususnya 
yang bisa mengikuti seluruh kegiatan mulai tanggal 17 - 29 September 2012. Dikarenakan program ini adalah 
Program Internasional, kami menyarankan agar peserta yang anda rekomendasikan mampu berkomunikasi 
dalam bahasa Inggris. Kami berharap dapat menerima nama peserta yang anda rekomendasikan selambat-
lambatnya tanggal 30 Agustus 2012. 

Program Pemuda Bagi Anak-Anak 2012 di Papua, Indonesia



Tim Wuppertal

Tim Medan

Pesan Editorial

Pojok Editorial

Rev. Sonia P. Hummel Felizitas Jordan W. Sabine S.

Edisi
2012

Rev. Rannieh Mercado
(Managing Director)

Melva M. Barus
(Editor)

Ira Sitorus
(Publication)

Sri Ulina Ginting
(Editorial Team)

Mahdianta Pandia
(Layout)

Juli

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. 
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