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BAB III

Deskripsi Proses Perumusan Tema-Tema Tahunan GPIB

1. Sejarah Singkat GPIB

GPIB (Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat) adalah bagian 

dari GPI (Gereja Protestan Indonesia) yang dulunya bernama Indische Kerk. Teologi 

Gereja ini didasarkan pada ajaran Reformasi dari Yohanes Calvin, seorang 

Reformator Prancis yang belakangan pindah ke Jenewa (Swiss) dan memimpin gereja 

di sana.1

Melalui keputusan Sidang Sinode Am ke tiga GPI (1948) mengenai 

pembentukan gereja yang keempat di wilayah GPI yang tidak terjangkau 

oleh GMIM, GPM dan GMIT, diproses dalam jangka waktu yang singkat, yaitu 3 

bulan lamanya, dan pada tanggal 31 Oktober 1948 terwujudlah GPIB. Jumlah warga 

sekitar 10% dari jumlah anggota GPI tahun 1937 (720.000 warga GPI), sekalipun 

Pdt. B.A.Supit dalam kotbah ibadah peresmian GPIB tanggal 31 Oktober 1948 

menyebutkan bahwa warga GPIB berjumlah 200.000 orang Tahun 1970 diperkirakan 

oleh Persidangan Sinode X, warga GPIB 250.000 orang, tetapi tahun 1990 

berdasarkan hasil sensus yang dilaporkan ke Persidangan Sinode XV, warga Jemaat 

tercatat 196.921 orang.2

                                                          
1 http://www.gpib.org/tentang-gpib/ diunduh pada hari senin 30 Mei 2011 pukul 14.15 wib.
2 http://www.gpib.org/sejarah-singkat/ diunduh pada hari senin, 30 April 2012 pukul 10.30 

wib.
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GPIB adalah anggota dari GPI, Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), 

Dewan Gereja-gereja Asia (CCA), Aliansi Gereja-gereja Reformasi se-Dunia 

(WARC), dan Dewan Gereja-gereja se-Dunia (WCC).3

2. Pokok-pokok Kebijakan Umum Panggilan dan Pengutusan Gereja (PKUPPG) 

GPIB

Pengertian

Pokok-pokok Kebijakan Umum Panggilan dan Pengutusan Gereja 

(disingkat PKUPPG) adalah garis besar atau pokok-pokok kebijakan umum Gereja 

Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) dalam memenuhi tugas panggilan dan 

pengutusannya di tengah-tengah gereja, masyarakat dan dunia dalam suatu periode 

waktu tertentu (20 tahun).4

Sebagaimana hakekat gereja, maka PKUPPG GPIB merupakan dasar dan 

pedoman dari setiap perangkat organisasi yang mengemban tugas dan tanggung 

jawab serta kewajiban gereja dalam menjabarkan program-program kerja, sehingga ia 

lebih terarah, terencana dan berkesinambungan.5

PKUPPG merupakan perwujudan dari Gereja Misioner yang selalu 

menghadirkan misinya, yaitu Gereja yang selalu menghadirkan tanda-tanda Kerajaan 

Allah dan menjadi garam dan terang bagi dunia serta mengharapkan umatNya dapat 

duduk, makan bersama menikmati persekutuan kerajaan Allah. Kehadirannya 

                                                          
3http://www.gpib.org/tentang-gpib/ diunduh pada hari senin 30 Mei 2011 pukul 14.15 wib.
4Ketetapan Persidangan Sinode GPIB XIX, Pokok-Pokok Kebijakan Umum Panggilan dan 

Pengutusan Gereja (PKUPPG),Buku II (Jakarta, 2010), 20.
5Ibid.,
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diharapkan dalam wujud nyata melalui program-program kerja dalam bidang PPG, 

yaitu Persekutuan, Pelayanan dan Kesaksian sebagai fungsi utama dan pokok gereja.6

Landasan

PKUPPG GPIB disusun berdasarkan :

 Alkitab

 Pengakuan Iman Gereja [credo]

 Pengakuan Iman Rasuli

 Pengakuan Iman Nicea Konstantinopel

 Pengakuan Athanasius

 Dokumen Keesaan Gereja (DKG-PGl)

 Pemahaman Iman GPIB

 Tata Dasar Gereja GPIB

PKUPPG GPIB dirumuskan oleh Presbiter GPIB. Presbiter itu ditetapkan oleh 

Pimpinan Gereja sebagai cerminan asas Presbiterial Sinodal. Mekanisme dan prinsip 

kerja perumusan PKUPPG selalu dilakukan dengan budaya musyawarah untuk 

mufakat dan kepelbagaian untuk kebersamaan. Jemaat-jemaat memberikan 

pertimbangan dan tanggapan atas rancangan materi untuk kemudian ditetapkan dalam 

Persidangan Sinodal.7

                                                          
6Ibid.,
7Ibid.,
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Maksud dan Tujuan

PKUPPG disusun dan ditetapkan dengan maksud sebagai arah, pedoman, dan 

tolok ukur bagi gereja dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dan 

kewajibannya dalam memenuhi panggilan dan pengutusannya.8

PKUPPG yang saat ini dilaksanakan adalah tahap ke-2 (2006-2026) dengan 

Tema jangka panjang 20 tahun adalah “Yesus Kristus adalah Sumber Damai 

Sejahtera” yang ditetapkan melalui persidangan Sinode ke-18 di Bali. Berdasarkan 

PKUPPG 2006-2026, setiap 5 (lima) tahun GPIB menetapkan KUPPG jangka 

pendek, untuk periode: 

 2006-2011, “Mempersiapkan masa depan bangsa  yang damai sejahtera 

dengan sikap tulus dan jujur.” (Mazmur 37 : 37)

 2011-2016, “Membangun tatanan kehidupan masyarakat yang rukun dan 

adil.” (Roma 15 : 5-7)

 2016-2021, “Mengembangkan sumber daya Gereja untuk meningkatkan 

pelayanan dan kesaksian yang mendatangkan damai sejahtera di tengah 

dan bersama masyarakat.” (Lukas 1 : 79)

 2021-2026, “Membangun sinergi dalam hubungan gereja dan masyarakat 

untuk mewujudkan kasih Allah yang meliputi seluruh ciptaan.” (Matius 22: 

37-39, Ulangan 6:5,Imamat 19:18).9

                                                          
8Ibid., 21.
9Ibid.,18.
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Setelah pembentukan KUPPG jangka pendek, maka dibentuklah tema-tema 

Tahunan selama 5 tahun atau periode KUPPG jangka pendek yang akan menjadi 

acuan dan tolak ukur dalam pelayanan tiap tahun Gereja.10

Pada saat ini GPIB telah masuk pada KUPPG jangka pendek II, 2011-2016, 

yang di dalam nya terdapat 5 tema tahunan, yaitu :

 2011-2012, “Manusia baru yang terus menerus dibaharui” (Efesus 4:23-24)

 2012-2013, “Kepemimpinan yang membangun masyarakat” (Kejadian 

1:28,29)

 2013-2014, “ Kemitraan dan kesetaraan demi kesetiakawanan sosial” (Galatia 

3:28)

 2014-2015, “ Membangun kemitraan antar umat demi keselamatan bangsa” 

(Roma 8:28)

 2015-2016, “ Menata alam secara adil demi kelangsungan hidup 

sejahtera”(Mzm 8:6-9)

Pada KUPPG tahap II ini, GPIB berusaha memperbaiki kekurangan-

kekurangan yang ada pada KUPPG tahap I. Adapun tema-tema tahunan yang 

dilaksanakan pada KUPPG tahap I adalah: 

Tema-Tema ini disusun oleh sebuah panitia yang dibentuk oleh Majelis 

Sinode bidang Teologi yang namanya Panitia Materi. Majelis Sinode bidang Teologi 

inilah yang nantinya akan mengundang ahli-ahli baik dari teologi, sosiologi, 

ekonomi, budaya, hukum dan sebagainya untuk menjadi pembicara dalam seminar 

proses perumusan tema-tema tahunan GPIB. Setelah itu Panitia materi yang akan 

                                                          
10Ibid.,27.
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bekerja merumuskan tema-tema tahunan yang pada akhirnya akan diputuskan 

sewaktu persidangan sinode.11

Proses dalam merumuskan tema-tema tersebut dilakukan 1-2 tahun sebelum 

persidangan sinode. Panitia materi mengirimkan materi yang disebut Rancangan 

Dasar (RanDas) yang berisi tentang berita atau isu-isu yang sedang hangat-hangatnya 

di Indonesia dan rencana-rencana yang akan dilaksanakan oleh GPIB ke depan dalam 

jangka waktu tertentu kepada seluruh jemaat GPIB di Indonesia. Setelah tiba di 

jemaat, rancangan ini akan dipelajari dan dikritisi oleh jemaat, apakah rancangan ini 

sudah menjawab setiap masalah yang mereka hadapi dan apakah rancangan ini 

menjawab kebutuhan mereka.

Setelah Rancangan Dasar tersebut dikritisi jemaat, rancangan ini dikirimkan 

kembali ke sinode GPIB. Majelis sinode lalu memberikan rancangan tersebut kepada 

Panitia Materi untuk dipelajari dan dirumuskan kembali. Setelah diolah panitia 

materi, Rancangan Dasar ini berubah statusnya menjadi Rancangan Umum (RanUm). 

Rancangan Umum ini kembali lagi dikirimkan ke seluruh jemaat GPIB untuk 

dipelajari dan dikritisi oleh jemaat. Setelah dikritisi, Rancangan Umum ini dikirimkan 

kembali ke majelis sinode dan setelah itu majelis sinode menyerahkan kembali 

kepada panitia materi. Setelah Rancangan Umum ini diterima panitia materi, panitia 

materi kembali mempelajari dan merumuskannya. Setelah diolah oleh panitia materi, 

Rancangan ini berubah statusnya menjadi suatu Rancangan Ketetapan (RanTap). 

                                                          
11S. Th. Kaihatu, J.W.Ch. Sompotan, R. Ririhena, Wairata, P.H Sitorus, Adriaan Pitoy,

wawancara, (Jakarta, maret 2012).



29

Rancangan Ketetapan inilah yang nantinya akan dibawa pada persidangan sinode 

untuk diputuskan sehingga menjadi suatu ketetapan.

Dalam merumuskan tema-tema oleh panitia materi, baik itu berupa 

Rancangan Dasar (RanDas), Rancangan Umum (RanUm) dan Rancangan Ketetapan 

(RanTap) ada beberapa hal yang mempengaruhinya. Ada pengaruh dari tema PGI, 

bagaimana kehidupan gereja dalam konteks Indonesia. Ada pengaruh dari CCA, 

bagaimana konteks kehidupan gereja di Asia. Ada pengaruh dari WCC, bagaimana 

konteks kehidupan gereja di Dunia. Ada juga pengaruh dari keadaan kehidupan 

masyarakat di Indonesia, baik dari bidang sosial, ekonomi, politik dan sebagainya.

Ada juga masalah-masalah yang sedang berkembang yang ditambahkan dalam 

perumusan tema-tema. Misalnya masalah global warming, kasus-kasus trafficking, 

hubungan antar agama di Indonesia, dinamika oikumenis internasional dan nasional. 

Begitu juga kejadian-kejadian dalam lingkungan kehidupan GPIB yang 

mempengaruhi kerangka berpikir dalam menentukan tema.12

Dari pengaruh-pengaruh yang telah disebutkan di atas, maka dipilihlah oleh 

panitia materi tema-tema yang cocok bagi kehidupan jemaat di GPIB. Setelah dipilih 

tema yang cocok dengan keadaan jemaat GPIB, kemudian dihubungkan dengan ayat 

alkitab yang berhubungan dengan tema-tema tersebut. Mengapa dikaitkan dengan 

ayat alkitab? Karena GPIB adalah gereja yang dibangun atas dasar konsep alkitabiah 

yang tidak bisa lepas dari alkitab sebagai landasan untuk menjalankan kegiatan 

                                                          
12J.W.Ch. Sompotan, (KMJ GPIB Sumber Kasih, mantan Sekretaris Umum Majelis Sinode 

GPIB) wawancara (Jakarta, 27 Maret 2012, pukul 12.30 wib).
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bergereja. Alkitab berfungsi sebagai payung teologi bagi GPIB untuk merencanakan 

program-program yang akan dijalani.13

Dalam perumusan tema-tema di GPIB, hal-hal yang terjadi dalam kehidupan 

masyarakat juga turut menjadi pertimbangan di dalamnya. Seperti yang dikatakan 

Pdt. Rudi Ririhena, contohnya adalah ketika merumuskan tema 20 tahun (jangka 

panjang tahap II) terjadi pergolakan di sebagian besar Negara Indonesia. Atas dasar 

itu, maka dirumuskan tema yang dapat menghadirkan damai sejahtera di Indonesia. 

Berangkat dari tema 20 tahun ini, maka tema 5 tahun dan tema 1 tahun semuanya 

berpusat pada damai sejahtera.14

Selain itu juga menurut beliau, perkembangan kehidupan dan pergumulan

masyarakat di mana GPIB hadir menjadi pertimbangan utama juga dalam perumusan 

tema, baik itu masyarakat yang ada di kota maupun masyarakat yang berada di desa 

atau tempat terpencil. Dari pergumulan dua keadaan masyarakat ini kemudian dapat 

ditarik benang merah yang akan dijadikan dasar pertimbangan dalam perumusan 

tema-tema di GPIB.15

Tema-tema tersebut dibagi menjadi 20 tahun, 5 tahun dan 1 tahun yang 

masing-masing memiliki fungsi. Tema 20 tahun berfungsi sebagai dasar dan landasan 

dari GPIB untuk menjalankan kegiatan penatalayanan gereja dalam kurun waktu 20 

tahun ke depan. Tema 20 tahun ini juga merupakan panduan dari GPIB dalam 

perwujudan “Visi” dan “Misi” GPIB. Apa dan bagaimana saja kegiatan pelayanan 

                                                          
13Ibid.,
14R. Ririhena (Ketua III Majelis Sinode GPIB) wawancara (Jakarta, 21 Maret 2012, pukul 

17.00 wib).
15Ibid.,
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yang akan dilakukan oleh GPIB dalam 20 tahun ke depan. Dalam menentukan tema 

20 tahun ini, Majelis Sinode berusaha untuk melihat keadaan-keadaan yang akan 

terjadi dalam 20 tahun yang akan datang, baik di dalam tubuh GPIB sendiri maupun 

di masyarakat di mana GPIB hadir. Di sini GPIB berupaya memberikan inovasi dan 

terobosan- terobosan baru, serta melihat gejala-gejala yang akan terjadi dalam 

kehidupan berjemaat untuk 20 tahun ke depan, sehingga diharapkan dalam jangka 

waktu tertentu ke depannya, tema-tema tersebut dapat memenuhi Visi dan Misi 

GPIB.16

Setelah tema 20 tahun, kemudian dibagi menjadi tema 5 tahunan. Adapun tema 

5 tahunan yang dirumuskan untuk 20 tahun ke depan ada 4 macam tema. Tema 5 

tahun merupakan tema yang berfungsi sebagai acuan dari kegiatan pelayanan GPIB 

selama 5 tahun ke depan.Tema 5 tahunan ini diharapkan dapat memenuhi nilai-nilai 

tema 20 tahun sebagai dasar dan landasan GPIB dalam melakukan seluruh kegiatan-

kegiatan di dalam Jemaat. 

Tema 1 tahun atau tema tahunan merupakan penjabaran dari tema 5 tahun, 

yang proses perumusannya dilakukan bersamaan dengan tema 5 tahun. Jadi tema 

tahunan ini tidak dirumuskan setiap tahun, namun dilakukan ketika perumusan tema 5 

tahun langsung dirumuskan juga tema tahunan untuk 5 tahun ke depan. Tema tahunan 

ini merupakan langkah dari perwujudan tema 5 tahun dan tema 20 tahun. Tema 

tahunan ini berfungsi sebagai dasar dan acuan dari setiap kegiatan yang dilakukan 

oleh GPIB dalam 1 tahun.

                                                          
16 S. Th. Kaihatu, (KMJ GPIB Kharisma, Mantan Ketua Umum Majelis Sinode GPIB) 

wawancara (Jakarta, 20 Maret 2012, pukul 15.00 wib ).
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Pengambilan keputusan dalam menentukan tema-tema GPIB dilaksanakan 

pada setiap Persidangan Sinode (PS) yang dilaksanakan tiap 5 tahun. Pada 

persidangan sinode, panitia materi membawa hasil dari rumusan tema-tema yang 

telah dirangkum menjadi Rancangan Ketetapan(RanTap) untuk diputuskan bersama. 

Pada persidangan, RanTap tersebut kembali didiskusikan dengan peserta persidangan, 

namun dalam hal ini tidak lagi begitu mendalam lagi pembahasannya. Jadi pada 

persidangan tidak ada lagi perubahan-perubahan yang dilakukan, tetapi hanya sekedar 

memperbaiki kekurangan-kekurangan kecil yang mungkin terjadi.17

Setelah dilakukan perbaikan-perbaikan, kemudian Majelis Sinode 

memutuskan RanTap tersebut menjadi sebuah ketetapan yang akan dilaksanakan oleh 

GPIB dalam tugas dan panggilannya sebagai sebuah gereja dalam kurun waktu 5 

tahun ke depan. Walaupun tema-tema yang dirumuskan berasal dari pergumulan tiap-

tiap jemaat di seluruh GPIB, namun dalam proses menentukan dan menetapkan tema,

sepenuhnya berada ditangan Majelis Sinode.18

Tema-tema yang telah ditetapkan menjadi tema-tema tahunan di GPIB 

bersifat permanen berdasarkan waktunya masing-masing. Misalnya tema 20 tahun 

mempunyai jangka waktu 20 tahun. Selama 20 tahun, tema tersebut tidak bisa diubah 

atau diganti walau apapun yang terjadi. Meskipun ketika dalam masa berlakunya 

terjadi perubahan yang besar di lingkungan masyarakat dan jemaat GPIB sendiri, 

namun tema ini tidak dapat diganti. Contohnya ketika terjadinya krisis ekonomi di 

                                                          
17Wairata, (Pendeta Emeritus, Mantan Sekretaris Umum Majelis Sinode GPIB) wawancara 

(Jakarta, 22 Maret 2012, pukul 11.00 wib).
18P.H Sitorus, (Ketua II Majelis Sinode GPIB) wawancara (Jakarta, 21 Maret 2012, pukul 

11.00 wib).
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Indonesia dan peristiwa lengsernya presiden Soeharto yang kemudian lahirnya 

reformasi. Selain itu, terjadinya peristiwa pemboman yang dilakukan oleh teroris di 

Indonesia.19

Begitu juga dengan tema 5 tahun dan tema 1 tahun. Ketika terjadi perubahan 

keadaan dalam jangka 5 tahun maupun 1 tahun, tema tersebut akan tetap 

dipertahankan. Semua tema-tema yang diputuskan tidak dapat diubah dan diganti di 

pertengahan jalan masa berlakunya. Setiap tema yang telah dirumuskan bersifat 

permanen karena telah diputuskan bersama-sama.20

Pada pelaksanaannya, tema-tema yang telah diputuskan sejak tahun 1986 

digunakan sebagai panduan oleh GPIB sebagai panduan dan poros dalam 

melaksanakan pelayanan. Pelayanan yang dilakukan bukan hanya sekedar kegiatan 

peribadatan, namun pelayanan yang dilakukan juga ada dalam merancangkan 

program-program kegiatan yang akan dijalankan oleh gereja ke depannya. Program-

program kegiatan yang dilaksanakan juga berbeda-beda antara jemaat yang satu 

dengan yang lainnya di seluruh Indonesia. Hal ini karena adanya faktor-faktor yang 

membedakan antara jemaat satu dengan yang lainnya, seperti perbedaan tempat,

perbedaan budaya, perbedaan jumlah jemaat, dan sebagainya.21

Walaupun adanya perbedaan program-program kegiatan yang dilaksanakan 

oleh masing-masing jemaat, namun makna dari setiap kegiatan yang telah 

dilaksanakan dapat benar-benar dirasakan oleh jemaat. Melalui tema sebagai poros 

                                                          
19 S. Th. Kaihatu, J.W.Ch. Sompotan, R. Ririhena, Wairata, P.H Sitorus, Adriaan Pitoy,

wawancara, (Jakarta, maret 2012).
20Ibid.,
21Adriaan Pitoy, (Sekretaris Umum Majelis Sinode GPIB) wawancara (Jakarta, 21 Maret

2012, pukul 10.00 wib)
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kegiatan, diharapkan setiap jemaat terjawab kebutuhannya dari gereja. Dalam hal ini 

kebutuhan yang dimaksud adalah kebutuhan spiritualitas dari tiap individu di semua 

jemaat GPIB.22 Melalui hal ini dapat dilihat bahwa tema-tema dalam gereja GPIB 

dapat berjalan sesuai fungsinya di tengah-tengah jemaat.

                                                          
22R. Ririhena, wawancara.



BAB III

Deskripsi Proses Perumusan Tema-Tema Tahunan GPIB



1. Sejarah Singkat GPIB

GPIB (Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat) adalah bagian dari GPI (Gereja Protestan Indonesia) yang dulunya bernama Indische Kerk. Teologi Gereja ini didasarkan pada ajaran Reformasi dari Yohanes Calvin, seorang Reformator Prancis yang belakangan pindah ke Jenewa (Swiss) dan memimpin gereja di sana.[footnoteRef:1]  [1:  http://www.gpib.org/tentang-gpib/ diunduh pada hari senin 30 Mei 2011 pukul 14.15 wib.] 


Melalui keputusan Sidang Sinode Am ke tiga GPI (1948) mengenai pembentukan gereja yang keempat di wilayah GPI yang tidak terjangkau oleh GMIM, GPM dan GMIT, diproses dalam jangka waktu yang singkat, yaitu 3 bulan lamanya, dan pada tanggal 31 Oktober 1948 terwujudlah GPIB. Jumlah warga sekitar 10% dari jumlah anggota GPI tahun 1937 (720.000 warga GPI), sekalipun Pdt. B.A.Supit dalam kotbah ibadah peresmian GPIB tanggal 31 Oktober 1948 menyebutkan bahwa warga GPIB berjumlah 200.000 orang Tahun 1970 diperkirakan oleh Persidangan Sinode X, warga GPIB 250.000 orang, tetapi tahun 1990 berdasarkan hasil sensus yang dilaporkan ke Persidangan Sinode XV, warga Jemaat tercatat 196.921 orang.[footnoteRef:2] [2:  http://www.gpib.org/sejarah-singkat/ diunduh pada hari senin, 30 April 2012 pukul 10.30 wib.
] 


GPIB adalah anggota dari GPI, Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Dewan Gereja-gereja Asia (CCA), Aliansi Gereja-gereja Reformasi se-Dunia (WARC), dan Dewan Gereja-gereja se-Dunia (WCC).[footnoteRef:3] [3: http://www.gpib.org/tentang-gpib/ diunduh pada hari senin 30 Mei 2011 pukul 14.15 wib.] 


2. Pokok-pokok Kebijakan Umum Panggilan dan Pengutusan Gereja (PKUPPG) GPIB

Pengertian

Pokok-pokok Kebijakan Umum Panggilan dan Pengutusan Gereja (disingkat PKUPPG) adalah garis besar atau pokok-pokok kebijakan umum Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) dalam memenuhi tugas panggilan dan pengutusannya di tengah-tengah gereja, masyarakat dan dunia dalam suatu periode waktu tertentu (20 tahun).[footnoteRef:4] [4: Ketetapan Persidangan Sinode GPIB XIX, Pokok-Pokok Kebijakan Umum Panggilan dan Pengutusan Gereja (PKUPPG),Buku II (Jakarta, 2010), 20.] 


Sebagaimana hakekat gereja, maka PKUPPG GPIB merupakan dasar dan pedoman dari setiap perangkat organisasi yang mengemban tugas dan tanggung jawab serta kewajiban gereja dalam menjabarkan program-program kerja, sehingga ia lebih terarah, terencana dan berkesinambungan.[footnoteRef:5] [5: Ibid.,] 


PKUPPG merupakan perwujudan dari Gereja Misioner yang selalu menghadirkan misinya, yaitu Gereja yang selalu menghadirkan tanda-tanda Kerajaan Allah dan menjadi garam dan terang bagi dunia serta mengharapkan umatNya dapat duduk, makan bersama menikmati persekutuan kerajaan Allah. Kehadirannya diharapkan dalam wujud nyata melalui program-program kerja dalam bidang PPG, yaitu Persekutuan, Pelayanan dan Kesaksian sebagai fungsi utama dan pokok gereja.[footnoteRef:6] [6: Ibid., ] 


Landasan

PKUPPG GPIB disusun berdasarkan :

· Alkitab

· Pengakuan Iman Gereja [credo]

· Pengakuan Iman Rasuli

· Pengakuan Iman Nicea Konstantinopel

· Pengakuan Athanasius

· Dokumen Keesaan Gereja (DKG-PGl)

· Pemahaman Iman GPIB

· Tata Dasar Gereja GPIB

PKUPPG GPIB dirumuskan oleh Presbiter GPIB. Presbiter itu ditetapkan oleh Pimpinan Gereja sebagai cerminan asas Presbiterial Sinodal. Mekanisme dan prinsip kerja perumusan PKUPPG selalu dilakukan dengan budaya musyawarah untuk mufakat dan kepelbagaian untuk kebersamaan. Jemaat-jemaat memberikan pertimbangan dan tanggapan atas rancangan materi untuk kemudian ditetapkan dalam Persidangan Sinodal.[footnoteRef:7] [7: Ibid.,] 








Maksud dan Tujuan

	PKUPPG disusun dan ditetapkan dengan maksud sebagai arah, pedoman, dan tolok ukur bagi gereja dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dan kewajibannya dalam memenuhi panggilan dan pengutusannya.[footnoteRef:8]	 [8: Ibid., 21.] 


PKUPPG yang saat ini dilaksanakan adalah tahap ke-2 (2006-2026) dengan Tema jangka panjang 20 tahun adalah “Yesus Kristus adalah Sumber Damai Sejahtera” yang ditetapkan melalui persidangan Sinode ke-18 di Bali. Berdasarkan PKUPPG 2006-2026, setiap 5 (lima) tahun GPIB menetapkan KUPPG jangka pendek, untuk periode: 

· 2006-2011, “Mempersiapkan masa depan bangsa  yang damai sejahtera dengan sikap tulus dan jujur.” (Mazmur 37 : 37)

· 2011-2016, “Membangun tatanan kehidupan masyarakat yang rukun dan adil.” (Roma 15 : 5-7)

· 2016-2021, “Mengembangkan sumber daya Gereja untuk meningkatkan pelayanan dan kesaksian yang mendatangkan damai sejahtera di tengah dan bersama masyarakat.” (Lukas 1 : 79)

· 2021-2026, “Membangun sinergi dalam hubungan gereja dan masyarakat untuk mewujudkan kasih Allah yang meliputi seluruh ciptaan.” (Matius 22: 37-39, Ulangan 6:5,Imamat 19:18).[footnoteRef:9] [9: Ibid.,18.] 


Setelah pembentukan KUPPG jangka pendek, maka dibentuklah tema-tema Tahunan selama 5 tahun atau periode KUPPG jangka pendek yang akan menjadi acuan dan tolak ukur dalam pelayanan tiap tahun Gereja.[footnoteRef:10] [10: Ibid.,27.] 


Pada saat ini GPIB telah masuk pada KUPPG jangka pendek II, 2011-2016, yang di dalam nya terdapat 5 tema tahunan, yaitu :

· 2011-2012, “Manusia baru yang terus menerus dibaharui” (Efesus 4:23-24)

· 2012-2013, “Kepemimpinan yang membangun masyarakat” (Kejadian 1:28,29)

· 2013-2014, “ Kemitraan dan kesetaraan demi kesetiakawanan sosial” (Galatia 3:28)

· 2014-2015, “ Membangun kemitraan antar umat demi keselamatan bangsa” (Roma 8:28)

· 2015-2016, “ Menata alam secara adil demi kelangsungan hidup sejahtera”(Mzm 8:6-9)

Pada KUPPG tahap II ini, GPIB berusaha memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada pada KUPPG tahap I. Adapun tema-tema tahunan yang dilaksanakan pada KUPPG tahap I adalah: 

Tema-Tema ini disusun oleh sebuah panitia yang dibentuk oleh Majelis Sinode bidang Teologi yang namanya Panitia Materi. Majelis Sinode bidang Teologi inilah yang nantinya akan mengundang ahli-ahli baik dari teologi, sosiologi, ekonomi, budaya, hukum dan sebagainya untuk menjadi pembicara dalam seminar proses perumusan tema-tema tahunan GPIB. Setelah itu Panitia materi yang akan bekerja merumuskan tema-tema tahunan yang pada akhirnya akan diputuskan sewaktu persidangan sinode.[footnoteRef:11]  [11: S. Th. Kaihatu, J.W.Ch. Sompotan, R. Ririhena, Wairata, P.H Sitorus, Adriaan Pitoy, wawancara, (Jakarta, maret 2012).] 


Proses dalam merumuskan tema-tema tersebut dilakukan 1-2 tahun sebelum persidangan sinode. Panitia materi mengirimkan materi yang disebut Rancangan Dasar (RanDas) yang berisi tentang berita atau isu-isu yang sedang hangat-hangatnya di Indonesia dan rencana-rencana yang akan dilaksanakan oleh GPIB ke depan dalam jangka waktu tertentu kepada seluruh jemaat GPIB di Indonesia. Setelah tiba di jemaat, rancangan ini akan dipelajari dan dikritisi oleh jemaat, apakah rancangan ini sudah menjawab setiap masalah yang mereka hadapi dan apakah rancangan ini menjawab kebutuhan mereka.

Setelah Rancangan Dasar tersebut dikritisi jemaat, rancangan ini dikirimkan kembali ke sinode GPIB. Majelis sinode lalu memberikan rancangan tersebut kepada Panitia Materi untuk dipelajari dan dirumuskan kembali. Setelah diolah panitia materi, Rancangan Dasar ini berubah statusnya menjadi Rancangan Umum (RanUm). Rancangan Umum ini kembali lagi dikirimkan ke seluruh jemaat GPIB untuk dipelajari dan dikritisi oleh jemaat. Setelah dikritisi, Rancangan Umum ini dikirimkan kembali ke majelis sinode dan setelah itu majelis sinode menyerahkan kembali kepada panitia materi. Setelah Rancangan Umum ini diterima panitia materi, panitia materi kembali mempelajari dan merumuskannya. Setelah diolah oleh panitia materi, Rancangan ini berubah statusnya menjadi suatu Rancangan Ketetapan (RanTap). Rancangan Ketetapan inilah yang nantinya akan dibawa pada persidangan sinode untuk diputuskan sehingga menjadi suatu ketetapan.

Dalam merumuskan tema-tema oleh panitia materi, baik itu berupa Rancangan Dasar (RanDas), Rancangan Umum (RanUm) dan Rancangan Ketetapan (RanTap) ada beberapa hal yang mempengaruhinya. Ada pengaruh dari tema PGI, bagaimana kehidupan gereja dalam konteks Indonesia. Ada pengaruh dari CCA, bagaimana konteks kehidupan gereja di Asia. Ada pengaruh dari WCC, bagaimana konteks kehidupan gereja di Dunia. Ada juga pengaruh dari keadaan kehidupan masyarakat di Indonesia, baik dari bidang sosial, ekonomi, politik dan sebagainya. Ada juga masalah-masalah yang sedang berkembang yang ditambahkan dalam perumusan tema-tema. Misalnya masalah global warming, kasus-kasus trafficking, hubungan antar agama di Indonesia, dinamika oikumenis internasional dan nasional. Begitu juga kejadian-kejadian dalam lingkungan kehidupan GPIB yang mempengaruhi kerangka berpikir dalam menentukan tema.[footnoteRef:12] [12: J.W.Ch. Sompotan, (KMJ GPIB Sumber Kasih, mantan Sekretaris Umum Majelis Sinode GPIB) wawancara (Jakarta, 27 Maret 2012, pukul 12.30 wib).] 


Dari pengaruh-pengaruh yang telah disebutkan di atas, maka dipilihlah oleh panitia materi tema-tema yang cocok bagi kehidupan jemaat di GPIB. Setelah dipilih tema yang cocok dengan keadaan jemaat GPIB, kemudian dihubungkan dengan ayat alkitab yang berhubungan dengan tema-tema tersebut. Mengapa dikaitkan dengan ayat alkitab? Karena GPIB adalah gereja yang dibangun atas dasar konsep alkitabiah yang tidak bisa lepas dari alkitab sebagai landasan untuk menjalankan kegiatan bergereja. Alkitab berfungsi sebagai payung teologi bagi GPIB untuk merencanakan program-program yang akan dijalani.[footnoteRef:13] [13: Ibid.,] 


Dalam perumusan tema-tema di GPIB, hal-hal yang terjadi dalam kehidupan masyarakat juga turut menjadi pertimbangan di dalamnya. Seperti yang dikatakan Pdt. Rudi Ririhena, contohnya adalah ketika merumuskan tema 20 tahun (jangka panjang tahap II) terjadi pergolakan di sebagian besar Negara Indonesia. Atas dasar itu, maka dirumuskan tema yang dapat menghadirkan damai sejahtera di Indonesia. Berangkat dari tema 20 tahun ini, maka tema 5 tahun dan tema 1 tahun semuanya berpusat pada damai sejahtera.[footnoteRef:14]  [14: R. Ririhena (Ketua III Majelis Sinode GPIB) wawancara (Jakarta, 21 Maret 2012, pukul 17.00 wib).] 


Selain itu juga menurut beliau, perkembangan kehidupan dan pergumulan masyarakat di mana GPIB hadir menjadi pertimbangan utama juga dalam perumusan tema, baik itu masyarakat yang ada di kota maupun masyarakat yang berada di desa atau tempat terpencil. Dari pergumulan dua keadaan masyarakat ini kemudian dapat ditarik benang merah yang akan dijadikan dasar pertimbangan dalam perumusan tema-tema di GPIB.[footnoteRef:15]  [15: Ibid.,] 


Tema-tema tersebut dibagi menjadi 20 tahun, 5 tahun dan 1 tahun yang masing-masing memiliki fungsi. Tema 20 tahun berfungsi sebagai dasar dan landasan dari GPIB untuk menjalankan kegiatan penatalayanan gereja dalam kurun waktu 20 tahun ke depan. Tema 20 tahun ini juga merupakan panduan dari GPIB dalam perwujudan “Visi” dan “Misi” GPIB. Apa dan bagaimana saja kegiatan pelayanan yang akan dilakukan oleh GPIB dalam 20 tahun ke depan. Dalam menentukan tema 20 tahun ini, Majelis Sinode berusaha untuk melihat keadaan-keadaan yang akan terjadi dalam 20 tahun yang akan datang, baik di dalam tubuh GPIB sendiri maupun di masyarakat di mana GPIB hadir. Di sini GPIB berupaya memberikan inovasi dan terobosan- terobosan baru, serta melihat gejala-gejala yang akan terjadi dalam kehidupan berjemaat untuk 20 tahun ke depan, sehingga diharapkan dalam jangka waktu tertentu ke depannya, tema-tema tersebut dapat memenuhi Visi dan Misi GPIB.[footnoteRef:16] [16:  S. Th. Kaihatu, (KMJ GPIB Kharisma, Mantan Ketua Umum Majelis Sinode GPIB) wawancara (Jakarta, 20 Maret 2012, pukul 15.00 wib ).] 


Setelah tema 20 tahun, kemudian dibagi menjadi tema 5 tahunan. Adapun tema 5 tahunan yang dirumuskan untuk 20 tahun ke depan ada 4 macam tema. Tema 5 tahun merupakan tema yang berfungsi sebagai acuan dari kegiatan pelayanan GPIB selama 5 tahun ke depan.Tema 5 tahunan ini diharapkan dapat memenuhi nilai-nilai tema 20 tahun sebagai dasar dan landasan GPIB dalam melakukan seluruh kegiatan-kegiatan di dalam Jemaat. 

Tema 1 tahun atau tema tahunan merupakan penjabaran dari tema 5 tahun, yang proses perumusannya dilakukan bersamaan dengan tema 5 tahun. Jadi tema tahunan ini tidak dirumuskan setiap tahun, namun dilakukan ketika perumusan tema 5 tahun langsung dirumuskan juga tema tahunan untuk 5 tahun ke depan. Tema tahunan ini merupakan langkah dari perwujudan tema 5 tahun dan tema 20 tahun. Tema tahunan ini berfungsi sebagai dasar dan acuan dari setiap kegiatan yang dilakukan oleh GPIB dalam 1 tahun.

Pengambilan keputusan dalam menentukan tema-tema GPIB dilaksanakan pada setiap Persidangan Sinode (PS) yang dilaksanakan tiap 5 tahun. Pada persidangan sinode, panitia materi membawa hasil dari rumusan tema-tema yang telah dirangkum menjadi Rancangan Ketetapan(RanTap) untuk diputuskan bersama. Pada persidangan, RanTap tersebut kembali didiskusikan dengan peserta persidangan, namun dalam hal ini tidak lagi begitu mendalam lagi pembahasannya. Jadi pada persidangan tidak ada lagi perubahan-perubahan yang dilakukan, tetapi hanya sekedar memperbaiki kekurangan-kekurangan kecil yang mungkin terjadi.[footnoteRef:17] [17: Wairata, (Pendeta Emeritus, Mantan Sekretaris Umum Majelis Sinode GPIB) wawancara (Jakarta, 22 Maret 2012, pukul 11.00 wib).] 


Setelah dilakukan perbaikan-perbaikan, kemudian Majelis Sinode memutuskan RanTap tersebut menjadi sebuah ketetapan yang akan dilaksanakan oleh GPIB dalam tugas dan panggilannya sebagai sebuah gereja dalam kurun waktu 5 tahun ke depan. Walaupun tema-tema yang dirumuskan berasal dari pergumulan tiap-tiap jemaat di seluruh GPIB, namun dalam proses menentukan dan menetapkan tema, sepenuhnya berada ditangan Majelis Sinode.[footnoteRef:18] [18: P.H Sitorus,  (Ketua II Majelis Sinode GPIB) wawancara (Jakarta, 21 Maret 2012, pukul 11.00 wib).] 


Tema-tema yang telah ditetapkan menjadi tema-tema tahunan di GPIB bersifat permanen berdasarkan waktunya masing-masing. Misalnya tema 20 tahun mempunyai jangka waktu 20 tahun. Selama 20 tahun, tema tersebut tidak bisa diubah atau diganti walau apapun yang terjadi. Meskipun ketika dalam masa berlakunya terjadi perubahan yang besar di lingkungan masyarakat dan jemaat GPIB sendiri, namun tema ini tidak dapat diganti. Contohnya ketika terjadinya krisis ekonomi di Indonesia dan peristiwa lengsernya presiden Soeharto yang kemudian lahirnya reformasi. Selain itu, terjadinya peristiwa pemboman yang dilakukan oleh teroris di Indonesia.[footnoteRef:19]  [19:  S. Th. Kaihatu, J.W.Ch. Sompotan, R. Ririhena, Wairata, P.H Sitorus, Adriaan Pitoy, wawancara, (Jakarta, maret 2012).] 


Begitu juga dengan tema 5 tahun dan tema 1 tahun. Ketika terjadi perubahan keadaan dalam jangka 5 tahun maupun 1 tahun, tema tersebut akan tetap dipertahankan. Semua tema-tema yang diputuskan tidak dapat diubah dan diganti di pertengahan jalan masa berlakunya. Setiap tema yang telah dirumuskan bersifat permanen karena telah diputuskan bersama-sama.[footnoteRef:20] [20: Ibid., ] 


Pada pelaksanaannya, tema-tema yang telah diputuskan sejak tahun 1986 digunakan sebagai panduan oleh GPIB sebagai panduan dan poros dalam melaksanakan pelayanan. Pelayanan yang dilakukan bukan hanya sekedar kegiatan peribadatan, namun pelayanan yang dilakukan juga ada dalam merancangkan program-program kegiatan yang akan dijalankan oleh gereja ke depannya. Program-program kegiatan yang dilaksanakan juga berbeda-beda antara jemaat yang satu dengan yang lainnya di seluruh Indonesia. Hal ini karena adanya faktor-faktor yang membedakan antara jemaat satu dengan yang lainnya, seperti perbedaan tempat, perbedaan budaya, perbedaan jumlah jemaat, dan sebagainya.[footnoteRef:21] [21: Adriaan Pitoy,  (Sekretaris Umum Majelis Sinode GPIB) wawancara (Jakarta, 21 Maret 2012, pukul 10.00 wib)] 


Walaupun adanya perbedaan program-program kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing jemaat, namun makna dari setiap kegiatan yang telah dilaksanakan dapat benar-benar dirasakan oleh jemaat. Melalui tema sebagai poros kegiatan, diharapkan setiap jemaat terjawab kebutuhannya dari gereja. Dalam hal ini kebutuhan yang dimaksud adalah kebutuhan spiritualitas dari tiap individu di semua jemaat GPIB.[footnoteRef:22] Melalui hal ini dapat dilihat bahwa tema-tema dalam gereja GPIB dapat berjalan sesuai fungsinya di tengah-tengah jemaat. [22: R. Ririhena, wawancara.] 
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