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PETUNJUK PELAKSANAAN
I.

PENDAHULUAN
Petunjuk pelaksanaan ini disampaikan untuk menjadi panduan pelaksanaan kegiatan dalam rangka HUT
ke-59 Pelkat PA GPIB sekaligus merupakan kegiatan Pra HUT ke-60 PA GPIB. Kegiatan yang dimaksud
adalah kegiatan yang diadakan baik di lingkup jemaat, maupun mupel dan sinodal.
Diharapkan warna dan kreativitas kegiatan disesuaikan dengan situasi dan kondisi jemaat/mupel dengan
memperhatikan acuan kegiatan berikut.

II.

III.

TEMA dan SUB TEMA
Tema Tahunan GPIB

: “Membangun Spiritualitas Damai yang Menciptakan Pendamai”
(Yakobus 3 : 13 – 18)

Tema tahun 2018/2019
untuk PELKAT PA GPIB

: “Anak GPIB Cinta Damai”

Sub Tema

: “Berlatih, Berkarya, dan Berkompetisi dalam Damai Tuhan”

TUJUAN KEGIATAN
1. Pelkat PA bersama jemaat mengungkapkan syukur atas kasih pemeliharaan Tuhan bagi Pelkat PA
GPIB.
2. Jemaat terkhusus orang tua dan presbiter ikut mensyukuri kehadiran Pelayanan Anak GPIB melalui
keteladanan dalam membangun suasana damai dan keikutsertaan membentuk pribadi anak yang
cinta damai .
3. Anak PA GPIB memiliki pengalaman mengembangkan diri dalam suasana damai dan menjadi
pembawa damai melalui karya dan tindakan nyata di keluarga, gereja dan masyarakat.

IV. BENTUK KEGIATAN
A. LINGKUP JEMAAT
1. Ibadah Syukur HUT
Dilaksanakan di salah satu jam Ibadah Hari Minggu pada 9 September 2018 atau di minggu
berikutnya. Mohon dalam Ibadah tersebut disiapkan kantong kolekte khusus dan dikirimkan ke
Majelis Sinode GPIB.
Hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam pelaksanaan Ibadah Syukur HUT bersama Jemaat di hari
Minggu:
 Tata Ibadah disusun oleh masing-masing jemaat dengan memasukkan unsur kearifan lokal
 Anak PA dilibatkan sebagai penerima tamu dan petugas dalam ibadah bersama Pelayan PA
dan Penatua-Diaken yang bertugas
 Agar dilakukan persiapan bersama Presbiter bertugas.
 Pelayan menggunakan seragam formil Pelayan PA (Wanita: blazer dan rok hijau serta blus
putih leher bundar; Pria: jas hijau, kemeja putih, celana hitam dan dasi)

1
PETUNJUK PELAKSANAAN Pra-HUT ke-60 PA GPIB

DEWAN PA GPIB PERIODE 2015-2020
2. Melakukan kegiatan penunjang lainnya bagi anak, pelayan, orang tua dan Presbiter berupa
kegiatan:
a. Partisipasi jemaat dalam kegiatan Olimpiade anak di lingkup Mupel atau mengadakan
kegiatan seputar pengembangan diri anak dalam berlatih, berkarya dan berkompetisi dalam
damai Tuhan di jemaat. Contoh:
- Pembinaan Anak dan Pelayan sesuai tema.
- Aneka kegiatan lomba dalam semangat cinta damai.
- Publikasi Karya Anak berupa gambar, puisi, cerita, dsb. sesuai tema, dipajang di
Majalah Dinding atau dikemas dalam bentuk bulletin atau dipublikasikan melalui media
elektronik .
b. Bincang Bersama Orangtua (bekerjasama dengan PPSDI, PKP, PKB dan PKLU),
mengangkat topik seputar bagaimana membentuk dan mengembangkan pribadi anak yang
berkarakter taat, menghargai dan menghormati orang lain sehingga menjadi pembawa
damai. Bentuk kegiatan dapat berupa seminar, talk show, diskusi kelompok dsb.,
Mengundang narasumber pendidik atau psikolog. Petunjuk teknis terlampir.
c. Diskusi Kelompok Terarah (Focus Group Discussion) Presbiter dan perwakilan ke-6
PELKAT, membahas seputar perkembangan kondisi yang dihadapi anak masa kini dan
rencana tindakan nyata jemaat dalam membentuk dan mempersiapkan anak menghadapi
tantangan masa yang akan datang. Petunjuk teknis terlampir.
B. LINGKUP MUPEL
Kegiatan utama dalam rangka HUT ke-59 atau Pra HUT ke-60 PA GPIB yang diharapkan dapat
dilaksanakan di masing-masing mupel adalah sbb.:
1. Olimpiade Anak dalam rangka Pra-HUT ke-60 PA
Lomba diadakan di lingkup mupel, peserta terbaik/terpilih akan mewakili mupel dalam Olimpiade
Anak lingkup Sinodal pada tahun 2019 di HUT ke-60 PA GPIB. Bentuk ini dipilih sesuai dengan
tema tahunan GPIB 2019/2020 untuk PELKAT PA GPIB yaitu “Anak GPIB Sehat dan Cerdas”.
Mata lomba terdiri dari:
a. Anak
1.
2.
3.
4.
b. Pelayan PA
1.

Futsal
Tari Daerah
Bible Fun Race
Bercerita dalam Bahasa Inggris
Bercerita dengan mengkombinasikan berbagai media (prakarya dan
multimedia)

Apabila tidak memungkinkan untuk melaksanakan lomba di lingkup mupel, maka dapat
ditentukan atas kesepakatan bersama untuk menunjuk jemaat atau membentuk tim yang
dipersiapkan untuk mengikuti lomba mewakili mupel di Olimpiade Anak lingkup sinodal pada
tahun 2019 yang akan datang.
Petunjuk teknis terlampir.
2. Bincang Bersama Orang Tua
Arahan kegiatan sama dengan di lingkup jemaat, namun dapat diadakan bersama di lingkup
mupel berupa gabungan semua atau beberapa jemaat yang wilayahnya berdekatan.
3. Diskusi Kelompok Terarah
Arahan kegiatan sama dengan di lingkup jemaat, namun dapat diadakan bersama di lingkup
mupel berupa gabungan semua atau beberapa jemaat yang wilayahnya berdekatan.
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C. LINGKUP SINODAL
1. AKU SUKA MEMBAGI
Pada HUT ke-59 PA GPIB, kegiatan Aku Suka Membagi dalam rangka HUT PA akan
dilaksanakan dalam bentuk Pemberian bingkisan HUT untuk PELKAT PA di Pos PELKES yang
berada di Mupel Bangka Belitung. Partisipasi dan dukungan jemaat dapat diberikan sesuai
petunjuk teknis terlampir.
2. Pembentukan Panitia HUT ke-60 PELKAT PA GPIB
Sesuai dengan program Majelis Sinode, Panitia HUT ke-60 PELKAT PA GPIB dibentuk pada
tahun anggaran ini dan akan mulai merancang serta mempersiapkan segala keperluan kegiatan
Olimpiade Anak lingkup sinodal yang akan dilaksanakan pada tahun 2019.
V.

LAIN-LAIN


VI.

Persembahan khusus HUT ke-59, dapat dikirimkan ke rekening :
Bank BRI Cabang Veteran
No Rek. 0329-01-001828-30-6
An. Majelis Sinode /PA

PENUTUP
Demikian kami sampaikan informasi mengenai pelaksanaan Pra-HUT ke-60 (HUT ke-59) PA GPIB.
Kiranya dapat dipersiapkan dan dilakukan serangkaian kegiatan sebagai wujud Gereja Yang Melayani!
Selamat melanjutkan Kreasi dan Karya didalam sukacita 59 tahun PA GPIB.
Soli Deo Gloria !
Jakarta, Medio Juli 2018
MAJELIS SINODE GPIB – Dewan Pelayanan Anak GPIB 2015-2020

Tanti Tiendas, Benino Aipassa, Putri Panduu, Giathika Dailapasa, Ester Pattinama-Terroe,
Christian Dethan, Benaya Sulistyono, Viena Sitaniapessy, Anasthasia Mandik
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