DEWAN GP GPIB PERIODE 2015-2020

PETUNJUK PELAKSANAAN
PENGGUNAAN SERAGAM, LOGO DAN LAGU MARS
PELKAT GERAKAN PEMUDA GPIB

I

PENDAHULUAN
Penggunaan seragam dan atribut di kalangan Pengurus PELKAT GP saat ini masih belum tertata rapih.
Diperlukan standard penggunaan seragam dan atribut yang sesuai dengan ketentuan yang sudah
ditetapkan serta pengembangan selanjutnya sesuai kebutuhan PELKAT GP.

II

TUJUAN
Tujuan umum :
Membuat standardisasi dalam hal penggunaan seragam dan atribut sebagai identitas PELKAT GP GPIB.
Tujuan khusus :
 Pengurus GP memiliki pengetahuan dan pemahaman yang benar tentang seragam dan atribut
yang berlaku.
 Pengurus GP dapat menggunakan seragam dan atribut sesuai standard yang sudah ditetapkan
dalam juklak ini.

III

TEMPAT , PELAKSANA dan WAKTU KEGIATAN
Tempat kegiatan :
Jemaat-jemaat GPIB
Pelaksana kegiatan :
Pengurus PELKAT GP GPIB di Jemaat bekerja sama dengan PHMJ
Waktu kegiatan :
Sebaiknya disiapkan bersamaan dengan kegiatan pengadaan Pengurus PELKAT GP di jemaat. Sehingga
ketika peneguhan Pengurus dan Pelayan PELKAT GPIB, para Pengurus PELKAT GP sudah mengenakan
seragam yang baik dan benar.

IV

SERAGAM DAN LOGO
 Penjelasan warna :
Warna untuk PELKAT GP GPIB adalah : Biru Benhur yang artinya Berani dan Setia..
 Bentuk dan Keterangan emblem Logo PELKAT GP

Bentuk Segitiga
mengarah ke bawah.

Salib dan Alkitab terbuka
berwarna Putih dengan
Ayat Alkitab 1 Kor. : 3 : 11

Warna dasar logo
Biru Benhur.
Garis segitiga warna
putih.

Keterangan Logo :
Segitiga : Menandakan Tri Darma Gereja, yakni tiga panggilan dan pengutusan Gereja
yang diehawantahkan melalui Persekutuan (Koinonia), Pelayanan (Diakonia) dan
Kesaksian (Marturia). Segitiga itu mengarah ke bawah mengartikan bahwa ketiga
panggilan dan pengutusan itu mesti dijalani dengan sikap rendah hati dan tunduk di
bawah kuasa Tuhan.
Garis Segitiga warna putih : Warna putih menandakan kekudusan, kesucian yang harus
menjadi garis yang jelas dan tegas, yag membedakan kehidupan warga GP dengan kehidupan
di luarnya. Kesucian ilahi inilah yang memagari spiritualitas pemuda agar senantiasa menjaga
dirinya tetap berada dalam rengkuhan Allah.
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Warna biru : berasal dari warna api yang temperaturnya paling panas, lebih panas dari api
berwarna merah atau kuning. Sehingga warna api biru ini menandakan semangat warga GP
yang harus melampaui semangat yang pernah ada. Tentu saja, semangat ini harus disertai
dengan kesetiaan karena warna biru pada api bisa timbul karena intensitas hembusan yang
tinggi yang memungkinkan nyala apinya tetap konsisten.
Alkitab Terbuka: melambangkan firman Tuhan yang senantiasa menjadi pedoman PELKAT
GP dalam menjalankan tugas, panggilan dan pengutusannya. Dari firman Tuhan sinilah setiap
pemuda diharapkan semakin diperkaya oleh pemahaman yang utuh tentang kuasa kasih
Tuhan.
Ayat Alkitab I Kor. 3:11 : “Karena tidak ada seorangpun yang dapat meletakkan dasar lain dari
pada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. “ Rasul Paulus menyatakan nats ini
ketika hendak menunjukkan bahwa bangunan rohani harus memiliki dasar yang kokoh, dan
disebutkan di sini bahwa dasar yang kokoh itu adalah Yesus Kristus, Kepala Gereja Sang
Pemuda Agung.
Salib : Lambang keselamatan yang Tuhan anugerahkan melalui pengorbanan anakNya,
Kristus, Sang Pemuda Agung. Atas dasar keselamatan Allah inilah PELKAT GP GPIB bergerak,
menyatakan ungkapan syukur atas keselamatan yang diperoleh lewat tindakan nyata bagi
kemuliaan Bapa di Sorga.
 Bentuk seragam PELKAT GP (gambar dibagian bawah) :
Seragam digunakan dalam kegiatan resmi, formal, misalnya : Ibadah khusus bersama Jemaat
(dalam rangka HUT PELKAT, Peneguhan Pengurus dan Pelayanan PELKAT), Pertemuan resmi baik
tingkat Jemaat, MUPEL, Sinodal, dll.
Terdiri atas :
1. Perempuan : Blazer dengan rok warna biru benhur, daleman blus putih polos leher lingkar.
2. Laki-laki : Blazer warna biru benhur dengan celana panjang hitam, kemeja putih, dasi bebas
tapi serasi.
3. Rompi GP warna biru benhur.
4. Emblem logo PELKAT GP GPIB di dada kiri dan sepatu hitam.
 Program Penggunaan Seragam PELKAT GP GPIB dapat dikoordinasikan dengan Majelis SinodeDewan GP. Saat ini Dewan GP dapat membantu pengadaan Bahan Seragam Rp. 35.000,- (tiga
puluh lima ribu rupiah)/meter dan emblem logo GP dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu
rupiah)/pcs.
Harga diatas diluar ongkos kirim dan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan
terlebih dahulu.
Kontak Person Dewan GP : Gerry Sagala (SMS/WA 0812-1032594)
V

ANGGARAN KEGIATAN
Anggaran kegiatan pengadaan seragam PELKAT GP agar disesuaikan dengan kondisi jemaat setempat.

VI

LAGU MARS PELKAT GP GPIB (terlampir)
Lagu Mars dinyanyikan secara bersama guna meningkatkan kebersamaan dan persekutuan, pada saat :
1. Pertemuan resmi pengurus GP baik di tingkat jemaat, mupel dan sinodal.
2. Ibadah Gabungan di tingkat jemaat, mupel dan sinodal.
3. Ibadah hari Minggu dalam rangka HUT GP GPIB di tingkat jemaat.

VI

PENUTUP
Dengan adanya petunjuk pelaksanaan tentang penggunaan seragam dan atribut PELKAT GP GPIB,
diharapkan secara bertahap dapat dicapai suatu standard yang umum berkaitan dengan seragam dan
atribut yang berlaku.
Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita semua.
Jakarta , Medio Mei 2016
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