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 meratifikasi KHA yang berarti Indonesia menyatakan komitmennya sebagai Negara pihak (state 
party)  Konvensi PBB tentang hak anak. Kemudian diikuti dengan penandatanganan  Deklarasi 
Konferensi Tingkat Tinggi Anak (KTT Anak) di New York, 30 September 1990 serta Deklarasi 
Stochklom untuk Agenda Aksi menentang Eksploitasi Seksual Komersial terhadap Anak tahun 1996 
.
Upaya pemerintah Indonesia dalam rangka mewujudkan perlindungan bagi anak Indonesia jauh 
sebelum ratifikasi terhadap CRC telah dimulai yaitu dengan dihasilkannya produk hukum  
perundang-undangan misalnya UU. No 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok 
Kesejahteraan Anak;  UU. No. 04 Tahun 1984 tentang Penghapusan dari segala bentuk diskriminasi 
terhadap perempuan (CEDAW); Keputusan Presiden No.129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi 
Nasional (RAN HAM); UU No.39 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO  No.138 mengenai 
Batas Usia Minimum Anak diperbolehkan bekerja; Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak;  serta UU.  No.  13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.  
Dari sekian banyak produk hukum yang telah dihasilkan ini tentu tidak berlebihan bahwa yang 
paling menggembirakan adalah ketika Undang-undang Perlindungan Anak telah disyahkah 
menjadi produk hukum yang saat ini telah  diharapkan untuk digunakan  memberikan 
perlindungan terhadap anak.

Potret Anak Indonesia 
Dari sekian banyak permasalahan anak-anak Indonesia saat ini namun yang  dituliskan di bawah ini 
hanyalah sebagian kecil, tetapi diharapkan akan dapat memberi gambaran tentang besaran 
masalah anak di Indonesia baik dilihat dari jenis dan tingkat keseriusan masalah yang dialami anak-
anak Indonesia.  

Keberadaan buruh anak misalnya masih menjadi masalah besar di Indonesia. Berdasarkan 
perkiraan BPS, pada tahun 2010, ditemukan  2,1 juta anak bekerja pada situasi buruk (worst form). 
Kurang lebih 50% mereka bekerja 35 jam seminggu. Jumlah ini belum mencakup anak-anak 
dibawah umur 10 tahun. Umumnya mereka bekerja pada jenis pekerjaan yang terlarang dan 
berbahaya bagi anak, antara lain industri perikanan (jermal), pertambangan, konstruksi, 
transportasi, industri kimia, dan sebagainya.

Demikian juga anak jalanan, keberadaannya bukanlah merupakan fenomena baru di Indonesia. 
Dari fakta yang dapat dilihat secara kasat mata maupun dari berbagai sumber dapat disimpulkan 
bahwa fenomena anak jalanan masih akan terus membutuhkan perhatian dari negara. Diperkiraan 
jumlah anak jalanan yang tersebar di 12 kota besar di Indonesia adalah 239.861 dan secara nasional 
diperkirakan lebih kurang 650.000 jiwa. 

Menurut data dan informasi yang dikumpulkan KomNas Perlindungan Anak bahwa sepanjang 
tahun 2010 mereka menerima 1.258 pengaduan  anak yang berhadapan dengan hukum. Angka ini 
meningkat dibanding pengaduan pada tahun 2011.  Hampir 52 persen dari angka tersebut adalah 
kasus pencurian diikuti dengan kasus kekerasan, perkosaan, narkoba, perjudian, serta 
penganiayaan dan 89,8 persen kasus anak yang berhadapan dengan hukum berakhir pada 
pemidanaan.

 Prosentase pemidanaan ini dibuktikan dengan data Anak yang berhadapan dengan Hukum di 16 
Lapas di Indonesia (Departemen Hukum dan HAM) ditemukan 5.308 anak mendekam dipenjara. 
Hanya kurang lebih 10 persen anak yang berhadapan dengan hukum dikenakan hukuman tindakan 
yakni dikembalikan kepada Departemen Sosial atau orang tua. Ini menunjukkan bahwa negara 
khususnya penegak hukum gagal melaksanakan amanat UU Pengadilan Anak, UU Perlindungan 
Anak maupun Konvensi PBB tentang Hak Anak.
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Demikian juga masalah anak yang diperdagangkan (child trafficking) untuk tujuan seksual 
komersial jumlahnya juga cukup besar. Harus diakui, sulit untuk memperoleh gambaran yang 
sebenarnya tentang jumlah anak yang diperdagangkan untuk tujuan seksual komersial.  Beberapa 
studi memperlihatkan bahwa jumlah anak  yang dilacurkan cukup banyak. Dari data yang 
dilaporkan oleh berbagai pihak (Buku Putih Binrehabsos, 200; Hull & Sulistyaningsih, 1998; dan 
Farid, 1999), jumlah anak di bawah 18 tahun yang dilacurkan diperkirakan mencapai 30% dari 
80.000 jiwa yang dilporkan. Jumlah total yang diperkirakan oleh Farid (1999) adalah 200-300 ribu 
jiwa dan kebanyakan perempuan.

Penegakan Hukum 
Diatas telah diuraikan sebagian kecil dari masalah anak Indonesia, tetapi tentu diluar itu masih 
banyak permasalahan lain yang juga membutuhkan penanganan dan dicari solusi seperti adanya 
anak-anak yang putus sekolah, anak yang tidak mempunyai akte lahir, anak yang kurang gizi, 
penculikan, penjualan bayi, anak korban narkotika, anak penderita  HIV/AIDS dan bentuk-bentuk 
pelanggaran lainnya.   

Dalam rangka pemenuhan, pemajuan, penghormatan dan perlindungan hak anak sebagai bagian 
integral Hak asasi manusia adalah menjadi komitmen bersama seluruh umat manusia di dunia. 
sejalan dengan itu, untuk mengukur dan menilai sejauh mana komitmen negara terhadap 
perlindungan hak-hak anak maka sudah seharusnya dilakukan: 

pertama di level penyelenggara negara Eksekutif (Presiden dan jajaran), Legislatif juga Yudikatif 
mengambil kebijakan bersama yang berperspektif anak secara konsisten. Dukungan berupa 
desakan politik, penciptaan anggaran, dan hukum yang peka terhadap perlindungan anak mutlak 
diperlukan karena hanya dengan demikian penegakan, penghormatan dan perlindungan hak-hak 
akan menjadi etika kehidupan  bersama yang dapat dioperasikan sekaligus terukur. 

Kedua, respons dan langkah konkrit terhadap anak yang membutuhkan  perlindungan khusus 
(children in need special protection) harus dioptimalkan melalui pembenahan atau akurasi data 
misalnya tentang anak jalanan, anak yang diperlakukan salah, dan anak yang dieksploitasi secara 
seksual. Sebab data yang ada saat ini masih belum mencerminkan populasi yang sesungguhnya, 
karena umumnya hanya berasal dari studi-studi  yang tidak komprehensif sehingga menyebabkan 
rumusan intervensi  kebijakan yang diarahkan untuk menangani masalah menjadi tidak terlalu 
tepat. Disamping masalah data,  pemerintah juga perlu merumuskan indikator capaian dalam 
implementasi kebijakan maupun penyenggaraan program yang ditujukan bagi anak yang 
membutuhkan perhatian khusus. Hal ini penting untuk melakukan monitoring dan evaluasi 
terhadap upaya-upaya yang telah dilakukan, baik masyarakat maupun pemerintah 

Ketiga, sosialisasi dan diseminasi CRC dan UU Perlindungan Anak di tengah masyarakat dan 
keluarga termasuk usaha dan penegak hukum harus terus ditingkatkan.  Melalui itu diharapkan 
para pihak sadar dan dapat meningkatkan perlindungan bagi anak dan menghindari pelanggaran 
terhadap hak anak karena bertentangan dengan hukum yang berlaku. Secara khusus kepada aparat 
yang berfungsi sebagai ujung tombak penyelenggara perlindungan anak harus benar-benar 
berperspektif anak dan memahami instrumen hukum yang melindungi anak. 
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Tahun 1990-an hingga kini, hampir seluruh jemaat di GKPM memiliki badan kategorial anak-anak 
sekolah Minggu, sudah ada pengkhususan sebagai guru sekolah Minggu. Guru Sekolah Minggu tidak 
hanya dari kalangan penatua, juga termasuk ibu-ibu dan guru serta anak-anak pemuda. Mulai ada 
pembagian tugas. Kemudian bahasa yang digunakan sudah mulai bercampur (bahasa Indonesia dan 
bahasa Mentawai), terutama di ibu kota kecamatan dan sekitar ibu kota kecamatan. Ini sekaligus 
membantu anak-anak untuk mengerti bahasa Indonesia, terutama bagi mereka yang sudah bersekolah 
di TK dan SD. 

Seiring dengan berjalannya waktu, penggunaan bahasa Indonesia tidak hanya di ibukota kecamatan 
dan sekitarnya tetapi juga di jemaat-jemaat lain. Proses ini membantu si anak untuk mengerti informasi 
yang anak dapat dari bacaan buku-buku, karena ditulis dalam bahasa Indonesia. Selain itu, guru-guru 
sekolah Minggu tidak lagi para penatua (yang didominasi kaum laki-laki), melainkan di bentuk 
kepengurusan badan kategorial sekolah Minggu, di dalamnya ada penatua (sebagai coordinator), guru-
guru sekolah Minggu (ibu-ibu, guru; baik yang punya latar belakang pendidikan umum maupun yang 
punya latar belakang pendidikan guru agama Kristen, pemuda (laki-laki dan perempuan), mereka 
dibekali pelatihan dan pembinaan, sehingga guru-guru sekolah Minggu mengetahui tanggung 
jawabnya dalam mengarahkan anak-anak sekolah Minggu sesuai dengan pengajaran iman Kristen. 

Jadi, melalui sekolah Minggu, pembinaan spiritual anak–anak semakin dikuatkan. Orangtua dituntut 
untuk berperan aktif, bekerjasama dan berkesinambungan membimbing anak-anaknya. Apalagi 
dengan kemajuan teknologi, setiap keluarga sudah memiliki televisi, telepon genggam, laptop, note 
book, CD, PS, anak-anak semakin banyak melihat sesuatu yang baru, yang mungkin tidak dimengerti 
oleh anak. Waktu mereka lebih banyak tersita untk menonton televisi, main games di laptop, di hp 
(handphone), dan play station, video porno, dan film yang berbau kekerasan. Karena lingkungan sekitar 
anak demikian, maka ketika waktunya pergi ke sekolah Minggu mereka tidak datang, tetapi berubah 
haluan ke tempat lain.

Kolekte yang diberikan oleh orangtua dihabiskan di tempat bermain seperti permainan “play station”. 
Di beberapa jemaat, seperti di ibu kota kabupaten dan sekitarnya dan jemaat-jemaat yang merupakan 
pusat kegiatan Desa, selain anak-anak sudah mengenyam pendidikan, dan mengenal teknologi. 
Kadangkala anak-anak lebih pintar dari orangtua dalam penggunaan teknologi dan kadangkala mereka 
yang sudah mengatur orangtua sendiri. 

Oleh karena itu, guru-guru sekolah Minggu mencari metode-metode lain untuk membuat anak-anak 
tetap tertarik datang ke sekolah Minggu pada hari Minggu sebagai prioritas, dan tetap memberikan 
pemahaman tentang hubungan orangtua dan anak. Selain mencari metode-metode baru, guru-guru 
sekolah Minggu sangat mengharapkan kerjasama dengan orangtua dalam membimbing mereka. 
Karena bimbingan guru-guru sekolah Minggu terbatas bagi anak-anak, dan waktu yang di pergunakan 
hanya 1,5 – 2 jam setiap hari Minggu. Dengan kata lain, orangtua juga dituntut aktif dalam pembinaan 
spiritual anak-anaknya. 

Namun beberapa pemahaman dari orangtua bahwa perkembangan spiritual anak-anaknya itu 
merupakan tanggung jawab guru-guru sekolah Minggu sepenuhnya, jadi ketika anaknya nakal, tidak 
baik ataupun tidak menuruti kata orang tua, yang disalahkan adalah guru-guru sekolah Minggu.  Jadi 
tanggung jawab pembinaan spiritual anak-anak tidak hanya menjadi tugas guru sekolah minggu, tetapi 
dari semua tingkatan dapat memberikan dukungan, motivasi, pembinaan positif yang terus 
berkesinambungan sesuai dengan ajaran Kekristenan bagi anak.
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Lübbecke  Bukanlah Samaria
Pt. Analgin Ginting Anggota Moderamen GBKP
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Perfect, tidak tanggung tanggung   melakukan praktek Kasih. Hal yang sama  yang kami rasakan di Jerman, 
di Lubbecke.   

Kami diperlakukan dengan sangat hormat, dengan sangat baik, dengan sangat manusia, dengan sangat 
ikhlas, dengan sangat ceria.  Lebih dari 11 hal, bahkan 11 kali 11 kali 11.

Kami dikirimi surat Undangan dan asuransi untuk memenuhi tuntutan terhadap  pengurusan Visa kami di 
Medan dan di Jakarta.  Lalu kami disediakan tiket pulang pergi Medan-Kuala Lumpur, Amsterdam.  Kami di 
Jemput di Schiphol Amsterdam  lalu di bawa dengan 3-4 jam perjalanan ke lambung Kota Lubbecke, yang 
namanya pun masih sangat asing bagi kami.  Seterusnya  kami disuguhi  makanan, minuman, pertemanan, 
musik  pujian, nyanyian, tepuk tangan dan sambutan hangat  oleh setiap orang yang kami temui.

Kami pun terheran heran saat menikmati Sosis Panggang “Barbecue” yang dicampur dengan Sambel Ulek 
khas Indonesia.  Berpadu dengan minum Beer Khas Jerman yang sangat nikmat dalam rasa kecut di lidah, 
namun sangat lezat di tenggorokan 

Lalu, apa yang tidak di dengar telinga, tak dilihat oleh mata dan tidak di sadari oleh Otak kami  perlahan 
dengan sangat terencana  ditunjukkan dan diberikan kepada kami satu persatu  untuk kami jamah, sentuh, 
dan alami. Maka bergejolaklah panca indra kami dalam sukacitanya yang paling sejati.  

Hari demi hari, bahkan jam demi jam  sejak tanggal 25 Juni sampai 20 Juli 2012 disusunlah seluruh 
kegiatan kami dengan sangat apik.  Sempurna, seperti kasih orang Samaria.   Pengalaman kami segunung 
bertambah,  perasaan kami  terpuaskan oleh kegembiraan  yang sangat murni.

Dari Oberbauershacft ke BadHolHausen, Dari Lübbecke ke Taize di Prancis,  dari Gereja ke Supermarket,  
dari Minden ke Amsterdam.  Dari  mobil VW  dan Naik Ferry,  dari naik Bus dan mobil mewah Sedan Jerman, 
bahkan ada kalanya kami menikmati kemewahan berjalan kaki.   

Melihat Rumah Sakit yang sangat rapi, asri dan penuh dengan jiwa pelayanan.   Melihat sekolah untuk 
melatih skill dan knowledge tukang tukang kayu dan bangunan.  Mengunjungi  pabrik alat percetakan yang 
sangat canggih,  sampai  pertanian yang sangat modern.  Melihat tempat bekerja untuk orang orang khusus 
berkekurangan sampai berkunjung ke rumah modern yang dikhususkan untuk para orang tua.  Melihat 
Mill yang ditarik oleh kuda, sampai kepada  pelayanan sosial untuk korban keganasan  human trafficking 
(perdagangan manusia) yang akhirnya dipaksa menjadi wanita prostitusi. Melihat Stadion Bola yang 
sangat modern  yang terletak di kota kabupaten di pegunungan.  Mengunjungi sekolah TK yang fokus 
kepada permainan dan pembelajaran  nilai nilai kehidupan. Tak ketinggalan disediakan waktu khusus bagi 
kami berjalan jalan di Hutan yang dikelola dengan sangat natural  dengan udaranya sejuk membuai. 

Orang Samaria itu turun dari keledainya, dan berjalan kaki menuntun si korban.  Sahabat kami, orang 
Jerman itu keluar dari kamar pribadinya dan memilih tidur di Sofa di ruang tamu dan membiarkan kami 
tidur di kamarnya.  Orang Samaria itu berkata rawatlah dia, pakai uang ini dua hari lagi saya akan datang 
dan mengganti kekurangannya.  Sahabat kami Orang Jerman itu berkata, ''tahun depan kami datang ke 
klasismu, dan tahun 2015  kalian datang lagi ke Lübbecke.''   

Maka kekallah kisah Orang Samaria itu akan diceritakan dan memberi inspirasi terus sepanjang jaman.  
Maka kekal jugalah  hubungan atau partnership  Klasis Sibolangit dengan  Klasis Lübbecke.  Karena Tuhan 
Yesus memang menginginkan semua manusia saling mengasihi dengan sempurna.  Sebab dengan 
demikian Nama Yesus akan dimuliakan dan membumbung tinggi dalam ingatan semua manusia.   Seperti   
menara Gereja St Andreas di Lübbecke yang membumbung tinggi ke langit cerah kota Lübbecke. Jerman 
bukan Samaria dalam peta,  namun Jerman adalah Samaria  dalam mengasihi.   
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GBKP sudah komit dengan Visinya “Berlaku Sebagai Tubuh Kristus” (2010-2015) dan 
menargetkan peran anggota jemaat dalam setiap aktivitas Gereja, salah satunya aktivitas Oikumene. 
Target utamanya adalah agar GBKP menjadi lembaga yang memiliki kepedulian terhadap sekitar di 
mana dia berada dan menjadi berkat. Dengan terwujudnya target utama ini, GBKP telah siap menuju 
Visi jangka panjang “Menjadi “kawan sekerja” Pembawa Rahmat Allah” (2030). 

Melalui visi ini, GBKP memiliki tanggung jawab, rasa memiliki, pembawa kebaikan, memiliki etos 
kerja positif, saling menopang, saling melengkapi, bergantung pada Allah, dan mengikuti rencana 
Allah, sehingga GBKP mampu menghadirkan karunia Allah yang membawa kebaikan hidup, 
Spiritual (pemulihan, penyembuhan, sukacita, damai sejahtera), material (kesehatan, ekonomi dan 
keuangan, pekerjaan, karier, harta benda), sosial (persaudaraan, pergaulan sosial, jodoh, rumah 
tangga, anak), dan keutuhan ciptaan.    

Untuk itu pada tanggal 26 Agustus – 1 September 2012 yang lalu Biro Oikumene Moderamen GBKP 
dengan Bidang Personalia dan SDM mencoba untuk membangun kesadaran dan mengembangkan 
wawasan SDM GBKP melalui Pendidikan Kader Oikumene (PKO) untuk menciptakan perubahan 
paradigma gereja dan masyarakat tentang gerakan Oikumene, khususnya Oikumene semesta 
(gereja, interfaith, dan lingkungan). 

Minimnya kader yang berawawasan oikumene dirasa salah satu penyebab keringnya pelayanan 
gereja selama ini, khususnya secara eksternal. Oleh karena itu, melalui program Pendidikan Kader 
Oikumene, GBKP ikut berperan membentuk dan mempersiapkan SDM yang berkomitmen. Hal ini 
juga dilakukan agar identitas GBKP semakin jelas bagi masyarakat dan GBKP menjadi berdampak 
bagi masyarakat.

Program ini dilaksanakan selama satu minggu dengan materi acara 3 hari pertama pembekalan 
teori tentang Visi & Misi GBKP, Konsepsi Spiritual Formation dan Leadership, Sejarah Kristen dan 
Gerakan Oikumenis di Indonesia, Asia dan Dunia, Theologia kontekstual Indonesia, Gender, 
Interfaith, Ekonomi dan Lingkungan.

Pendidikan Kader Oikumene
Herawaty Bangun Sekretaris Biro Oikumene GBKP
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menuju 3 lokasi perkunjungan di Medan yaitu Vihara Buddha Maitreya Cemara Asri, Kuil Hindu Shri 
Maryaman Kampung Madras dan terakhir ke Pondok Pesantren Al-Kautzar. Dalam ketiga 
perkunjungan ini peserta dapat melihat konteks agama-agama lain dalam hubungan oikumene dan 
ajaran-ajaran agama lain yang pada dasarnya ke semua agama mengajarkan kebaikan dan cinta 
kasih terhadap Tuhan, sesama manusia, dan alam ciptaan Tuhan.  

Pada tanggal 30 Agustus 2012 peserta berangkat ke lokasi perkunjungan di wilayah Tanah Karo 
untuk melihat perkembangan Ekonomi yang berbasis warga lewat program CUM di Desa Bawang, 
dimana anggota dari kelompok CU ini tidak hanya dari jemaat GBKP saja tapi juga dari Katolik dan 
Muslim meskipun CU ini dibentuk dan didirikan oleh warga jemaat GBKP. Dari desa Bawang peserta 
berangkat menuju Desa Suka untuk melihat pembuatan pupuk organik dan pengaplikasiannya serta 
observasi ke Pasar desa Tiga Panah untuk analisa gender dimana pelaku perekonomian di pasar-
pasar tradisional kebanyakan adalah kaum perempuan.

Peserta dalam kegiatan ini terdiri dari Pendeta-Pendeta GBKP yang berusia maksimal 35 tahun dan 
utusan dari gereja-gereja lain seperti Pdt. James B. Hutabarat (GKPI), Pdt. Lisna Lisensi Saragih 
(HKI), Pdt. Hotmaida Ulina Malau (GKPS), Pdt. Perobahan Nainggolan (GMI), dan Edo Christian 
Dalimunthe (GKI – Sumut).

Acara pembukaan kegiatan ini dirancang dengan penyambutan secara adat dan budaya Karo, 
dimana peserta disambut dan dijamu makan malam di “Jambur” atau tempat pertemuan dimana 
biasa orang Karo mengadakan upacara dan perayaan adat.

Kegiatan ini merupakan angkatan pertama dan direncanakan untuk angkatan-angkatan berikutnya 
dilakukan setiap tahun dengan peserta yang baru, sehingga semakin banyak orang yang dibekali 
dengan pengetahuan dan wawasan oikumenis.

Secara keseluruhan kesan peserta atas kegiatan ini sangat positif dan banyak pengalaman baru yang 
mereka dapatkan selama pendidikan terutama dari perkunjungan-perkunjungan, dan diharapkan 
untuk tahun-tahun kedepan acara ini dapat diselenggarakan dengan mengundang narasumber 
lintas agama misalnya tokoh-tokoh Buddha, Hindu dan Muslim. Serta diharapkan juga bahwa tidak 
hanya sekedar perkunjungan, namun peserta bisa “live in” selama waktu tertentu ditengah 
komunitas agama berbeda.

Semoga diwaktu yang akan datang harapan-harapan ini bisa diwujudkan, dan tentunya ini 
membutuhkan kerja keras dari Panitia untuk mempersiapkannya dan juga butuh biaya yang tidak 
sedikit untuk mewujudkan harapan-harapan tersebut. 

Pada tanggal 29 Agustus 2012 selesai sarapan dan Ibadah Pagi pukul 09.00 wib peserta berangkat 
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Dari pertemuan  Pemuda Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS)
Dengan pemuda Kirchen Kreis Hagen Jerman

“Kesempatan yang berharga = die Gelegentheit ist teuer”
Penginjil Lertina Saragih Kabid Oikumene/Kemitraan GKPS
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mereka menemukan indahnya ragam budaya, hidup berdemokrasi dan pentingnya bermitra dalam segala 
aspek kehidupan dan pelayanan. Bahasa Inggris menjadi alat pemersatu dan penghubung komunikasi yang 
baik pada pertemuan ini, very nice... adalah ungkapan yang paling sering terlontar dari kedua belah pihak 
ketika berkomunikasi.

Aktifitas seperti Live in membuat Pemuda GKPS dapat melihat pola dan cara hidup kebiasaan orang Jerman 
mulai dari cara makan sampai kepada saat ingin tidur dan bangun pagi, penggunaan waktu yang efisien sangat 
terasa. Suatu momen yang sangat luar biasa dirasakan oleh Pemuda GKPS adalah kebetulan pada kunjungan 
ini bertepatan dengan HUT Proklamasi RI ke-67, Pemuda GKPS rencananya mengadakan renungan singkat, 
tetapi diluar dugaan pagi-pagi pada tgl 17 Agustus 2012 Para Pemuda Kirchen Kreis Hagen Jerman telah 
mempersiapkan perangkat upacara, dengan gagahnya berdiri bendera Merah Putih berdampingan dengan 
Bendera Jerman, saling menghargai, saling menghormati, dan nilai kemauan dan kemampuan membuat 
orang lain bahagia terasa pada momen tersebut.

Is Good to see you here with me, I'm so glad that you came.... adalah lagu favorit selama aktifitas kemitraan 
ini. Selama kegiatan tersebut rombongan Pemuda GKPS yang terdiri dari 10 orang dengan setia didampingi 
10 orang juga Pemuda Kirchen Kreis Hagen, pertemuan kemitraan, ibadah gereja, pertemuan pemuda, 
Pemuda GKPS menampilkan budaya simalungun bernyanyi dan menari lengkap dengan pakaian adat 
simalungun. Kunjungan ke Kantor Walikota Hagen, Radio Hagen, Cyrcus Pemuda Hagen, Köln (Gereja Tua) 
yang sering disbeut Kolner Doom, Museum perkembangan Jerman di Bonn, Pabrik Mobil Opel di Dortmund, 
Kawasan Pertanian dan Peternakan, Gua bawah tanah, dan tak lupa mengunjungi keluarga-keluarga 
Simalungun yang tinggal di Jerman, merupakan kegiatan yang melengkapi pertemuan pemuda GKPS dengan 
Pemuda Kirchen Kresi Hagen Jerman.

Sukacita dan kenangan tak terlupakan menjadi milik Pemuda-pemuda Gereja Indonesia dengan Pemuda-
pemuda Gereja Jerman, telah teruntai dengan indah melalui kemitraan gereja. Yel-yel Pemuda GKPS: 
Suluhni GKPS Marsinalsal ma !!! Tekad delegasi Pemuda GKPS, Jerman itu wow...., pertemuan ini 
memang harus berakhir, tetapi kesan dan kenangan terindah ini tidak akan hilang dari ingatan sampai akhir 
hayat,  kami percaya GKPS sudah menunggu kami untuk menjadi saksi akan indahnya kemitraan.

September

Ruang Pemuda
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My Masorandak
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Belajar selangkah demi selangkah 

Lena Klass 
(Sorong/Papua/Indonesia; Membantu di Sekolah dan Proyek  HIV/Aids, GKI-TP

dan menemukan banyak persamaan

Ruang Pemuda
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HKI menjadi tuan rumah dalam Pertemuan Kemitraan HKI dan Hamm Youth For Children, yang 
berlangsung selama 12 hari sejak tanggal 16 hingga 27 Agustus 2012, dan diwakili oleh 16 pemuda dari 
Evangelische Jugendkirche Hamm and PNB HKI. Kegiatan ini dilaksanakan di salah satu kota di Indonesia 
yang berdinamis dan plural, Pematang Siantar. Keseluruhan program ini difasilitasi oleh United 
Evangelical Mission Departmen Asia.

Ke 16 pemuda peserta kegiatan ini saling berbagi pengalaman dan pengetahuan mereka lewat 
serangkaian kegiatan-kegiatan yang juga melibatkan kelompok-kelompok seperti anak-anak Panti 
Asuhan HKI Zarfat, anak-anak PAUD HKI, dan juga PNB HKI dari berbagai daerah. Seluruh peserta selama 
kegiatan berlangsung tinggal bersama-sama di Gedung Serba Guna Kantor Pusat HKI.

Pelaksanaan program ini, yang dilakukan sebagai bagian dari usaha untuk membangkitkan kembali 
hubungan kemitraan antara HKI dan Hamm, mengajak pemuda-pemuda yang turut serta dalam kegiatan 
ini untuk saling berbagi budaya mereka masing-masing dengan yang lain, membicarakan isu-isu seputar 
Keadilan Iklim, dan bekerja bersama-sama dengan anak-anak dalam kaitannya dengan keadilan iklim. 
Para peserta juga, selama tinggal bersama, melakukan renungan pagi dan malam dan berdiskusi lewat 
kegiatan penelaahan Alkitab yang difokuskan pada penciptaan Allah.

Program 12 hari ini secara resmi dibuka oleh Pdt. M.A.E Samosir, Kepala Departemen Koinonia HKI. 
Peserta juga disuguhkan tentang sejarah berdirinya dan perjalanan hubungan kemitraan antara HKI dan 
Hamm yang sudah berlangsung hampir empat dekade yang disampaikan oleh Ephorus HKI, Pdt. Dr. 
Langsung Sitorus.

Isu-isu seputar keadilan iklim dan tanggung jawab umat manusia untuk menjaga keutuhciptaan 
disampaikan dan para peserta bersama-sama belajar di dalam kelompok-kelompok diskusi, penelaahan 
Alkitab, serta kunjungan ke kawasan perkebunan kelapa sawit dan presentasi oleh berberapa ahli dalam 
bidangnya.

Peserta mewakili HKI untuk Program Youth For Children 2012 Dia dapat dicapai di www.fernandosihotang.com

Program Pemuda Bagi Anak-Anak  2012: 
Penguatan Kemitraan Antara HKI dan Hamm

Oleh: Fernando Sihotang

Anak-anak berdoa bersama dengan peserta selama saatkunjungan ke PAUD

September

Ruang Pemuda
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Sebagai hasilnya, para peserta bersumbangsih dengan cara mendistribusikan pengetahuan yang didapat kepada 
anak-anak di PAUD dan Panti Asuhan dengan menggunakan beberapa cara seperti menonton film animasi yang 
berkaitan dengan iklim, melukis gambar ciptaan, bermain, bernyanyi, mengumpulkan sampah, dan berbagi kepada 
anak-anak tentang apa yang dilakukan oleh masyarakat Jerman untuk menyelamatkan bumi. Kegiatan ini kemudian 
memberikan semangat kepada seluruh peserta, bersama-sama dengan anak-anak dan pelayan-pelayan Gereja, untuk 
menuangkan komitmen mereka melalui penanaman 500 pohon Mahoni di kawasan kebun organik HKI di Tiga Dolok.

Para peserta juga berkesempatan memperoleh informasi dan pengetahuan tentang pengembangan kelapa sawit 
selama kunjungan lapangan di perkebunan kelapa sawit. “Saya sangat terkejut bahwa ternyata pengembangan 
kelapa sawit di Indonesia sangat besar dampaknya terhadap degradasi lingkungan, meningkatnya pelanggaran Hak 
Azasi Manusia daripada pembangunan manusia, menciptakan konflik horizontal, dan bahkan mengancam 
ketersediaan pangan. Saya hidup disekitar pohon-pohon sawit, akan tetapi saya tidak meyadari dampak dari expansi 
sawit tersebut”, ungkap Pimpinan, peserta dari HKI yang juga seorang mahasiswa Teologi.

Pertukaran pemuda ini tentunya tidak hanya berkontribusi terhadap pemahaman antar budaya, justru kegiatan ini, 
dalam konteks perbincangan keadilan iklim, memberikan nuansa baru bagi dua kelompok yang datang dari bangsa 
yang berbeda tentang realitas masing-masing negara yang mana menciptakan cara pandang dan pikir yang berbeda 
pula. Sebagaimana halnya Roxanne, peserta dari Hamm, menyampaikan, “program ini memberikan kesempatan bagi 
setiap orang untuk mendalami isu perubahan iklim dalam cara yang berbeda tentunya. Sayangnya, kesempatan 
untuk boleh lebih berbagi tentang budaya masih kurang. Namun demikian hal yang paling terpenting dalam kegiatan 
ini adalah bagaimana kita mampu berbuat sesuatu untuk keadilan iklim, berkumpul bersama-sama dan saling 
menjaga”.

Pemuda-pemuda yang datang dari Jerman, selama tinggal di Indonesia, merasa terkejut menyaksikan bahwa banyak 
orang membakar sampah (plastik dan kertas pada umumnya) dari pada mengumpulkannya dalam satu tempat. 
“Membakar sampah di negara kami adalah bagian dari pelanggaran terhadap hukum. Seseorang dapat terjangkit 
kanker paru jika bernafas dari udara yang telah terkontaminasi unsur kimia dari pembakaran plastik”, jelas Carolin, 
peserta dari Hamm. Di Jerman, pembuangan sampah-sampah plastik, kertas dan organik dilakukan secara terpisah 
yang disediakan oleh pemerintah. Sedangkan di Indonesia, tempat penampungan sampah masih kurang memadai.

Bagi sebahagian besar peserta dari Indonesia, menghadiri pertemuan internasional seperti Youth For Children ini 
adalah sesuatu hal yang masih baru. Pada diskusi terpisah yang kami lakukan oleh sesama peserta dari HKI, pada 
awalnya kebanyakan dari antara perserta khawatir berkomunikasi dengan teman-teman yang datang dari Jerman 
dikarenakan adanya perbedaan budaya. Akan tetapi, setelah beberapa hari bersama-sama dalam kelompok ini dan 
diberikannya pemahaman budaya secara langsung, peserta semakin berani dan percaya diri dalam membangun 
komunikasi dan bekerja bersama bagi keselamatan bumi. Sebauh refleksi yang disampaikan oleh Romi Simanjuntak 
bahwa “Saya memperoleh pengalaman berharga dengan teman-teman dari Jerman dan Indonesia, program ini 
sangat bermanfaat bagi saya sehingga saya memahami budaya mereka dan kami dapat bekerjasama melakukan 
sesuatu untuk bumi”.

Keseluruhan program akhirnya ditutup secara resmi pada tanggal 26 Agustus 2012 di gereja HKI di Medan oleh 
Sekretaris Jenderal HKI, Pdt. M. Pahala Hutabarat. Pergelaran malam budaya dilakukan sebelum acara penutupan 
dengan menampilkan persembahan tari-tarian dan lantunan lagu oleh 18 kelompok yang terdiri dari PNB dan anak-
anak sekolah minggu. Kedelapan belas kelompok ini sangat antusias menyambut seluruh peserta dan pertemuan 
kemitraan antara HKI dan Hamm.

Dari berbagai rekomendasi yang ditetapkan bersama oleh keseluruhan peserta, bahwa ada kesepakatan bersama 
untuk melanjutkan kegiatan ini dengan aksi bersama dan adanya kemungkinan melakukan pertukaran dikemudian 
waktu.

Kami sangat berterimakasih kepada setiap orang yang berkontribusi dalam keberhasilan program ini dan 
menjadikan ini bermanfaat bagi pemuda gereja pada umumnya dan penguatan hubungan kemitraan HKI dan Hamm 
pada khususnya. Kami juga berterimakasih atas fasilitasi yang diberikan oleh United Evangelical Mission selama 
berlangsungnya kegiatan ini

September
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“Together  We Can Be” merupakan tema dalam Camp Iman PERMATA GBKP yang baru Pertama kali 
dilaksanakan sesuai dengan Amanah Program Kerja PERMATA GBKP pada MUPEL Tahun 2010 dan 
menjadi Program 4 tahun sekali. Dengan sub tema meningkatkan Spiritualitas, Integritas, Solidaritas 
dan Kreativitas guna meningkatkan produktivitas generasi penerus gereja yang semakin baik 
kedepannya.

Tujuan Camp Iman PERMATA GBKP adalah  untuk membekali PERMATA yang menjadi  kader bagi 
GBKP ke depan dan menampung kreatifitas PERMATA GBKP. Camp ini popular dengan nama CIMPA, 
selain kata CIMPA adalah singkatan dari Camp Iman PERMATA, tetapi kata CIMPA ini diambil untuk 
menunjukkan makanan kas suku karo, ada Cimpa mentah yang berasal dari beras yang ditumbuk, ada 
juga cimpa yang dikukus dengan menggunakan daun sungkit ataupun daun pisang. 

Sebanyak 1.267 peserta  yang berasal dari 21 Klasis,  ditambah lagi 100 orang Panitia yang 
mempersiapkan kegiatan ini yang berasal dari beberapa klasis diwilayah Medan dan Tanah Karo, 
semua dipersatukan dalam Kasih Tuhan di Retreat Center Suka Makmur GBKP selama empat hari tiga 
malam. 

CIMPA dilaksanakan dalam 2 bentuk kegiatan yaitu: 
1. Pra CIMPA, memuat kegiatan PORSENI yang telah dibuka pada tanggal 23 Juni 2012 dan seluruh 

pemenang perlombaan PORSENI diumumkan pada Puncak penutupan Kegiatan CIMPA dan 
beberapa pertandingan final juga diadakan pada acara puncak CIMPA.

''Yes.. Together we can be, Together we get power, Together we can change this world''
Pada

Camp Iman PERMATA se-GBKP (CIMPA)
Anita Christine Br Sembiring, ST, MT ( Sekretaris umum PERMATA GBKP)
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2. CIMPA,  memuat kegiatan Ibadah, Gerakan peduli lingkungan, Seminar dan Workshop. Pembukaan 
CIMPA dilaksanakan pada tanggal 09 Agustus 2012 oleh Moderamen GBKP Kabid Koinonia GBKP: 
Pdt. Eric Jonson Barus, D.Th. 

Kegiatan peserta dibagi ke dalam 3 jambur (Spiritual, Njayo dan Aku Kalak Karo Cinta Indonesia 
(AK2CI)) yang merupakan minat dari peserta untuk membekali peserta menjadi lebih baik.  Peserta 
diatur sedemikian rupa untuk tidur di kemah yang dibagi menjadi 5 Kesain (Daniel, Paulus, Timotius, 
Kaleb dan Jusuf) yang merupakan lokasi bagi PERMATA selama mengikuti CIMPA.

Hal yang cukup menarik di Jambur Aku kalak karo cinta Indonesia adalah kegiatan memasak Cimpa, 
peserta workshop ini dihadiri oleh 400 orang PERMATA, 10 orang diantaranya diminta memasak 
berbagai macam cimpa sesuai dengan intruksi dari nara sumber untuk memasak didepan peserta 
lainnya dan setelah masak dibagikan ke seluruh peserta workshop tersebut. Wahh… rasanya jadi 
berwarna warni karena memakan berbagai macam CIMPA diwaktu bersamaan, ada cimpa yang 
pedas dan juga ada juga cimpa yang manis. Dari pengalaman ini, salah satu PERMATA dari Klasis 
Jakarta-Bandung Win Ginting mengatakan ''Ketika memasak cimpa itu, aku merasakan ada sisi orisinil 
dari karakter tradisiku yang memang ada namun terendap.'’

Dalam ibadah penutupan tanggal 12 Agustus 2012, selain peserta yang terdaftar untuk kegiatan ini, 
ada juga pemuda lainnya yang berasal dari klasis Medan dan Tanah Karo datang dan ikut 
memeriahkan ibadah ini, lebih kurang 2000 orang pemuda bersama-sama  dengan  semangat  
“Together We Can Be” yang akan tetap bertumbuh karena orang muda pasti bisa membawa 
perubahan positif bagi bangsa dan negara khususnya bagi GBKP karena PERMATA GBKP adalah 
“rudang-rudang mejile” (tutur Bpk. Pdt. Edison Munthe) saat khotbahnya di Ibadah Raya. 

Maka melalui Camp Iman PERMATA ini, mari membangun kerja sama yang baik untuk memajukan 
PERMATA GBKP yang lebih baik ke depan tanpa menyalahkan satu dengan yang lain. Yes.. Together 
we can be, Together we get power, Together we can change this world. 

Sampai Jumpa di CIMPA 4 tahun mendatang
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Program Master  Internasional yang baru

Diaconic Management (M.A.) Internasional, Studi Kontekstual dalam Pemerintahan secara 
Normative, telah dimulai pada bulan Mei tahun lalu di Institute of Diaconic Science and Diaconic 
Management (IDM) pada Universitas Protestan di Wuppertal/Bethel.

Program 2 tahun ini bertujuan untuk menanamkan kepemimpinan dan kompetensi manajemen 
untuk gereja dan diakonia. Program ini dilakukan dalam Bahasa Inggris dan akan difokuskan 
khususnya pada gereja-gereja di Afrika dan Asia. Program ini direncanakan dan dilakukan dengan 
kerjasama antara United Evangelical Mission (UEM) dan Institute of Diaconic Science and Diaconic 
Management (IDM).

Kelompok mahasiswa pertama terdiri dari empat wanita dan delapan orang laki laki dari Indonesia, 
Filipina, Hongkong, Sri Lanka, Ghana, Republik demokrasi Congo, and Tanzania, yang berasal dari 
berbagai profesi dan berumur mulai dari 28 tahun sampai 46 tahun. Ujian masternya dijadwalkan 
pada April 2013. Kelas baru direncanakan akan dimulai pada Mei 2013.

Program Master di pelopori oleh para pemimpin gereja-gereja di Asia dan Afrika. Mereka telah 
berulang kali menyatakan tentang perlunya pemimpin yang berkualifikasi akademis dalam bidang 
diakonia. Mereka membutuhkan tenaga profesional yang mampu mengembangkan dan mengubah 
kerja diakonia yang didominasi dengan karitatif (amal) menjadi pendekatan yang komprehensif dan 
berorientasi publik (umum). Mereka ingin agar pekerjaan diakonia mampu merespon 
perkembangan sosial dan politik dan bisa menjawab penyebab berbagai fenomena seperti 
marginalisasi dan eksklusifisme secara lebih mendalam. Karena itu, pemimpin di bidang diakonia 
perlu mengkomunikasikan hal ini secara terbuka kepada jemaat dan pemerintah dan sebaliknya, 
lembaga swadaya masyarakat, media dan dunia usaha. Selanjutnya mereka juga membutuhkan 
kompetensi manajerial dan organisasi yang tinggi.
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Melihat hal tersebut, maka Master Course membutuhkan pendekatan dari berbagai disiplin ilmu 
yang terintegrasi dalam perspektif teologi, ekonomi, etika dan manajemen.

Tema dari kurikulumnya adalah sebagai berikut: 
- Teologi antar budaya dan Teologi Diakonia. 
- Sejarah Diakonia dalam berbagai konteks 
- The St. Gallen Management Model 
- Prinsip prinsip ekonomi dan Sejarah tentang Pemikiran Ekonomi 
- Teori Manajemen dengan penekanan khusus pada Normative Management 
- Kepemimpinan Publik dalam konteks Asia/Afrika 
- Manajemen Normative, Strategis dan Operative 
- Budaya Organisasi 
- Kepemimpinan dan Teologi,  Public Theology 
- Pertanyaan-pertanyaan Etis tentang Globalisasi 
- Tantangan Eklesiologis dari Kemiskinan 
- Penyertaan Para Penyandang cacat 

Agar program ini benar benar berkualitas internasional, maka kurikulum dibuat dalam lima modul 
yang berurutan di lima negara yang berbeda yaitu di IDM di Jerman. Universitas Stellenbosch/Afrika 
Selatan, Universitas Silliman Dumaguete-City/Filipina dan Universitas Kampus Sebastian 
Kolowa/Tanzania. Untuk pendekatan antar disiplin yang dimaksud maka akan diadakan kerjasama 
baik dengan Sekolah Teologi dan Ekonomi ataupun dengan Pemerintahan dimasing masing tempat. 
Selanjutnya, kelas ini akan mengggabungkan antara teori dan praktik dengan memasukkan magang 
ilmiah yang tercermin dalam setiap modulnya. Selama studi, mahasiswa/peserta akan tinggal dan 
belajar bersama dalam sebuah “ Komunitas Belajar” antar budaya.

Tamatan pertama akan menyelesaikan pendidikannya pada bulan April tahun depan. Dan kelas baru 
akan dimulai pada bulan Mei 2013.

Angelika Veddeler
Uem Departemen Jerman
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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. 
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Mrk10:13-16
13

14Nya memarahi orang-orang itu.  Ketika Yesus melihat hal itu, Ia marah dan berkata kepada mereka: "Biarkan 
anak-anak itu datang kepada-Ku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah 

15yang empunya Kerajaan Allah.  Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya barangsiapa tidak menyambut 
16 Kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu Ia memeluk anak-anak 

itu dan sambil meletakkan tangan-Nya atas mereka Ia memberkati mereka.

Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus, supaya Ia menjamah mereka; akan tetapi murid-murid-

Yanti Sitepu
(Editor)


