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PETUNJUK PELAKSANAAN   
PEMBINAAN PELKAT PKB GPIB 
 

PENDAHULUAN 

Salah satu tugas utama PELKAT PKB sesuai ketentuan Tata Gereja GPIB 

adalah membina warga Gereja ke arah perwujudan pelayanan dan kesaksian 

Gereja. Tugas dan tanggung jawab tersebut dijabarkan dalam PKUPPG 5 tahunan 

yakni agar PKB mampu membina keluarga masing-masing sesuai panggilan dan 

pengutusan Gereja sehingga mereka dapat berperan positif dan konstruktif dalam 

Gereja dan Masyarakat.  

Tugas yang sangat penting tersebut menuntut adanya upaya menyamakan 

persepsi Persekutuan Kaum Bapak tentang langkah-langkah pembinaan yang harus 

dilakukan. Langkah-langkah tersebut harus dirumuskan  dalam satu rencana 

strategis secara sinodal mengarah pada tujuan yang sama yakni agar seluruh Kaum 

Bapak dengan seluruh dimensi yang dimilikinya berdaya guna bagi pekerjaan 

pelayanan dan kesaksian Gereja. Hal ini dirasakan penting karena perbedaan latar 

belakang dimensi yang dimiliki Kaum Bapak sering memunculkan persepsi yang 

berbeda pula tentang peran yang harus dimainkan baik dalam keluarga masing-

masing di dalam persekutuan maupun dalam masyarakat. Sebagai contoh, 

terkadang muncul pandangan bahwa tugas pelayanan dan kesaksian hanya menjadi 

tanggung jawab pengurus persekutuan, para anggota hanya berperan sebagai  

objek yang harus dilayani. Begitu juga dalam kehidupan keluarga, para bapak belum 

menyadari penuh tanggung jawab dan peran mereka  baik sebagai, kepala keluarga 

yang menjadi pemimpin, sahabat sejati bagi istri dan anak-anak, pendidik yang baik 

bahkan sebagai Imam keluarga yang akrab dengan Tuhan.  

Untuk itu, melalui kesempatan ini kami mencoba untuk memberikan panduan 

kepada PELKAT PKB untuk menyusun strategi pembinaan bagi Kaum Bapak di 

Jemaat masing-masing. Harapan kami panduan ini dapat dijadikan acuan dan 

sekaligus pemicu PELKAT PKB di seluruh GPIB  untuk memulai upaya 

pemberdayaan Kaum Bapak untuk selalu siap menjadi inspirator, kreator dan 

sekaligus motivator dalam setiap kegiatan pelayanan dan kesaksian di Jemaat dan 

masyarakat.  
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ORIENTASI PEMBINAAN 

Secara umum, pembinaan yang dilakukan lebih berorientasi pada upaya 

memberdayakan dan melengkapi anggota persekutuan (para Bapak) dengan 

pengetahuan dan keterampilan untuk melaksanakan panggilan dan pengutusan 

Gereja. 

Secara khusus, pembinaan diarahkan pada tujuan memberdayakan dan melengkapi 

kaum bapak dengan pengetahuan dan keterampilan untuk membina keluarga 

masing-masing sesuai panggilan dan pengutusan Gereja. 

MATERI BINA  
Materi pembinaan yang disediakan untuk mencapai tujuan di atas 

dikelompokkan dalam dua kategori yakni materi bina wajib (dasar & lanjutan) dan 

materi bina lokal. 

 

Materi Dasar adalah:  

1).    Kiprah PKB GPIB  

2).    Figur bapak di tengah keluarga 

3).    Mengenal dan memberdayakan potensi kaum Bapak   

 

Materi Lanjutan adalah:  

1).   Suami - Ayah yang Dicintai dan Dibanggakan 

2).   Bapak sebagai motivator dan komunikator 

3).   Kepemimpinan yang tangguh dan Luwes. 

 

Semua materi bina wajib di atas direncanakan untuk diterbitkan dalam bentuk 

Buku pegangan Kaum Bapak.   

 Yang dimaksud Materi Bina Lokal adalah materi yang disusun dan 

disampaikan oleh Tenaga Bina / Pembina lokal berdasarkan kebutuhan PELKAT 

PKB Jemaat setempat di luar dari Materi Bina Wajib. 

 

TENAGA BINA 
Untuk materi bina wajib, tenaga bina berasal dari Majelis Sinode, cq Dewan 

PKB atau tenaga bina yang direkomendasi oleh Dewan PKB. Sementara materi bina 

lokal ditentukan oleh PELKAT PKB di Jemaat setempat sesuai kebutuhan.  

 

PENDEKATAN DAN METODE PEMBINAAN   
Mengingat sasaran pembinaan adalah kaum bapak yang memiliki talenta 

masing-masing untuk dimanfaatkan maka pendekatan yang digunakan adalah 

pendekatan Andragogik (Pembinaan Orang Dewasa) atau yang lebih 

mengutamakan prinsip pendampingan. Metode yang digunakan adalah diskusi atau 

sharing  pendapat. 
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TEMPAT KEGIATAN 
Mupel atau Jemaat setempat  

 

WAKTU PELAKSANAAN  
Disesuaikan dengan kebutuhan PKB Jemaat setempat 

 

PELAKSANAAN  
1. Pengurus PKB melalui Majelis Jemaat mengirim surat ke Majelis Sinode cq. 

Dewan PKB akan melaksanakan Pembinaan Dasar dan atau Pembinaan 

Lanjutan 

2. Meminta Tenaga Bina kepada Majelis Sinode cq Dewan PKB atau menggunakan 

tenaga lokal yang mempunyai kemampuan membina dan menguasai materi. 

3. Meminta Materi kepada Majelis Sinode cq. Dewan PKB 
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