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I L0 6 / P Gt-XVr/PKN/20t6
: Permohonan jadi Nyonya/Tuan Rumah

fakarta,l Maret 2076

Yang terhormat:
Majelis Sinode
Gereia Kristen Sumatera Bagian Selatan (GKSBS)
di TEMPAT

Salam dalam kasih Yesus Kristus,

Untuk menindaklanjuti hasil workshop penetapan program kemitraan PKN-PGI yang
dilaksanakan di Bali, maka kami menginformasikan bahwa salah satu program yang telah
disepakati adalah Penyusunan Modul "TOT Pemberdayaan Pegiat Lingkungan Hidup".
Salah satu kegiatan dari program tersebut adalah uji coba modul. Kegiatan uji coba modul
ini akan diadakan pada 15-19 Maret 2016 di Lampung.

Untuk pelaksanaan kegiatan tersebu! maka kami memohon kesediaan Majelis Sinode GKSBS

menjadi Nyonya/Tuan Rumah kegiatan tersebut.

Selanjutnya, dengan mengacu pada hasil konferensi kemitraan PKN-PGI di Bali pada
September 2015, maka kami menyampaikan tentang kesepakatan bersama bahwa gereja
host (Nyonya/Tuan rumah) akan berkontribusi membiayai akomodasi dan konsumsi
peserta pada setiap kegiatan kemitraan. Sebagai Informasi awal kami menyampaikan bahwa
peserta untuk kegiatan uji coba modul ini adalah 30 orang dari gereja-gereja mitra PKN (GKI,

HKBP, GPIB & GKSBS ) di wilayah lampung. Terlampir kami kirimkan Kerangka Acuan dan

|adwal Kegiatann.

Besar Harapan kami kiranya sinode GKSBS bersedia menjadi Nyonya/Tuan Rumah kegiatan
tersebut.

Selajutnya komunikasi dan koordinasi akan ditindaklanjuti oleh Steering Committe [SC) :

Pdt. Riyadi Basuki (08L279667402), Deeby Momongan (0827464224L3) atau Henriette
Nieuenhuis (08 12 13081093).

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

ring salam dan doa,
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Terms of Reference (TOR)

UJI COBA MODUL

TOT Pemberdayaan Pegiat Lingkungan Hidup

Lartar Belakang

Potret Ekologi di Indonesia menjadi potret "suram" bagi perjuangan keadilan dan keutuhan

ciptaan. Banyak persoalan yang menyekitari terjadinya potret yang sedemikian itu, dan tidak
banyak gereja yang memandang persoalan ini sebagai panggilan yang harus dikerjakan. Atau,

kalaupun ada kesadaran gereja yang sudah mulai membangun kesadaran kritis terhadap kondisi
ini, tetapi gereja lebih memilih diam, karena sikap kritis selalu berhadapan dengan system yang

tidak adil.

Sebagai contoh, apayang dilakukan para pegiat lingkungan terhadap pembukaan lahan untuk
usaha pertambangan dan perkebunan (terutama perkebunan sawit) yang telah memberikan

andil besar bagi laju deforestasi, kurang mendapat respon positif dari gerakan gereja dalam
pelayanannya. Menurut Forest Watch Indonesia deforestasi di Indonesia mencap ai 2 juta

hectare per tahun (periode 1996-2000 dan periode 2009-2013). Kemudian terjadi eksplorasi

dan eksploitasi sumber daya alam di pulau-pulau kecil. Masih ada banyak contoh yang bisa

dicatat,tetapi semua contoh memiliki satu pesan: lingkungan alam di Indonesia semakin rusak.

Sebagai gereja-gereja, lembaga dan orang Kristen kita harus merespon. Lyrur Towsend White,
Jr. (1907-1987)-seorang profesor sejarah abad pertengahan dan pengajar di beberapa

universitas temama seperti Princeton, Stanford dan University of California, Los Angeles

mengatakan:

Wot people do about their ecologt depends on what they think about themselves in
relation to things around them. Human ecologt is deeply conditioned by beliefs about

our nature and destiny-that is, by religion.

Singkatnya: respon kita terhadap situasi ekologi terarah oleh keperc ayaandan agama kita.

Kalau demikian kita membutuhkan setidaknya dua hal: informasi dan data tentang keadaan

ekologi di Indonesia sekarang ini, kemudian kita perlu membuat refleksi teologis atau

"Kristen" terhadap ekologi. Setelah dua hal ini, gereja-gereja, orang Kristen diharapkan tahu

apa y ang perlu dilakukan.



TOT ini diharapkan akan menolong dalam proses refleksi supaya gereja-gereja mitra PKN-PGI

memiliki sikap tanggap menghadapi isu ekologi sebagai tindakan diakonia gereja.

Hasil yang diharapkan (output)

1) Ada 30 orang pegiat ekologi mampu menggunakan modul

2) Terbentuk team fasilitator lokal yang secara bersama-samaakan melanjutkan pelatihan

di tingkat lokal (Wilayah)

Tujuan (outcome)

1) Sinode-sinode bisa menggunakan modul

2) Gereja-gereja Mitra PKN-PGI memiliki responsibility /sikap tanggap menghadapi isu-

isu Ekologi sebagai tindakan Diakonia Gereja

3) Warga jemaatyangmemiliki kepedulian/minat untuk terlibat dalam isu-isu

lingkungan hidup.

Strategi lokakarya

Modul dengan pendekatan POD ini diterapkan dengan alur yang sudah dikonsep dalam tor ini,

tetapi terbuka untuk mendapatkan masukan dari peserta tentang harapan apayalgpeserta ingin

capai melalui TOT 3 hari ini.

Peserta

Untuk ujicoba Modul ini peserta adalah 30 orang dengan komposisi sebagai berikut:

a. Dari GKI Lampung 2 orang (Metro dan bandarlampung)

b. Dari HKBP lampung 2 oratg

c. GPIB Bandarlampung 2 orung

d. GKSBS 24 orang

e. tiap geryalKlasis mengutus 2 orang (satu orang pegiat ekologi, satu orang manajemen

program yang membidangi diakonia/ekologi).

Tim Kerja:

Deeby Suzana Momongan (SC)

Riyadi Basuki (SC)

Henriette Nieuwenhuis (SC)

Imanuel (host GKSBS)



Penrad Siagian (unsur PGI) Menjadi Observer dalam uji coba modul.

Fasilitator Lokal:

Pdt. Erick Timoteus Purba, M.Si (Direktur Yabima Indonesia 2010-2015)

Tempat dan Waktu Pelaksanaan

Wisma CENTRUM, Metro - Lampung

Tanggal 17-20 Maret 2016 (16 Maret Sore Kedatalganpeserta, tanggal 19 Maret sore

pulang, Tim Kerja sampai tanggal20 Maret)

Alur Proses Lokakarya:

Waktu Proses Output Input Petugas

16 Maret

Sore hari peserta sampai di tempat lokakarya.

17 Maret

07.00 Sarapan Host

08.00 Pembukaan Host

08.30 Pengantar proses Peserta memahami

proses 3 hari ini

Peserta

menceritakan

pengalaman'best

practice' peserta

Pengantar tentang

metode, TOR,

penjelasan proses

Flipchart

Ribas

9.50 Energizer: Bebek

Gila

Peserta

menemukan apa

yang mereka

butuhkan dalam

lokakarya ini

Henriette

10.00 Break Host

10.30 Sesi l Definisi

Ekologi

Peserta memahami

berbagai definisi

yang ada mengenai

ekologi

Flip chart

Spidol

Kertas plano

Papan tulis

Priyo



Peserta memahami

prinsip prinsip

ekologi (relasi,

ketergantungan,

keragaman,

harmoni dan

keberlanjutan)

Tali rafia

Gunting

File slide

presentasi LaPtoP

12.00 Makan siang Host

13.00 Energizer:

Chicken Dance

Peserta

menemukan energi

kembali untuk

melanjutkan

sesinya

Deeby

13.05 Sesi 2 Pemetaan Peserta mengenal

dan memahami

fungsi serta kondisi

masing-masing

komponen

ekosistem

Peserta dapat

memetakan potensi

(manfaat)

persoalan

lingkungan

masing-masing

komponen a.l. :

hutan, tanah, air,

gambut dan

perubahan iklim

Screen

LCD

File slide

presentasi LaPtoP

Pemutar film

Flip chart

Spidol

Kertas plano

Koran2 bekas

Deeby

15.00 Break Host

15.30 Sesi 3 Identifikasi Peserta mampu

mengidentifikasi

persolan yang

Screen,

File slide

presentasi LaPtoP

Priyo



signifikan dari

lingkungan lokal

mereka

Mampu

menganalisa

penyebab persoalan

itu terjadi

Mampu

mengidentifikasi

pihak-pihak yang

berkaitan dengan

persoalan tersebut

LCD

Flip chart

Spidol

Kertas plano

18.00 Makan & Istirahat

18 Maret

07.00 Sarapan Host

08.00 Review dengan

Metode

Brainstorm Race

Peserta membuat

review tentang hari

sebelumnya

Flipchart, spidol Deeby

08.30 I-anjut Sesi 3 Priyo

10.00 Break Host

10.30 Sesi 4 Warung

Diskusi Alkitab

Peserta menyadari

kehadiran Allah

dalam lingkungan

hidup

Peserta menyadari

dosa manusia

terhadap

lingkungan hidup

Peserta memiliki

komitmen

pertobatan untuk

menciptakan

Membagi ke dalam

6 kelompok

Memilih host

untuk 6 meja

Kertas Plano

Karton Manila

Spidol

Stick Note

Gambar/denah

proses

Double tapel

Selotip kertas

Henriette



kehidupan yang

lebih baik.

Foto/gambar-

gambar terkait isu-

isu lingkungan

hidup (agar dicari,

dituliskan

sumbernya, dan

peruntukannya)

Lembar perikop

dan daftar

pertanyaan untuk

di meja

12.00 Makan siang Host

13.00 Lanjut Sesi 4 Henriette

14.30 Energizer

Menjaga Kursi

Peserta

merefleksikan

semangat dan

strategi mereka

untuk menjaga

bumi ini

3 kursi

Ruang yang luas

Henriette

15.00 Break Host

15.30 Sesi 5 Kepekaan terhadap

lingkungan

terimplementasikan

Mampu merancang

program sederhana

penyelamatan

lingkungan

Merancang

pendekatan yang

tepat bagi program

ekologi oleh gereja

Kertas plano

(koran), kertas

Karton, metaplan,

spidol, Lem kertas/

Isolasi kertas,

Papan tulis)

Ribas

17.30 Makan & Istirahat Host

19 Maret



07.00 Sarapan Host

08.00 Review dengan

Metode

Melanjutkan

Cerita

Peserta membuat

review tentang hari

sebelumnya

Henriette

08.30 Sesi 6 Advokasi Menyadari

motivasi

melakukan

advokasi

Lingungan

Memahami dasar

dasar advokasi

sebagai salah satu

komitmen pada

solidaritas dan

hasrat pada

keadilan ciptaan

Kertas plano

(koran), flipchart

(metaplan), spidol,

LCD, Laptop,

ruang untuk

bermain peran

Ribas

10.30 Break

11.00 RTl/Evaluasi Peserta

mengevaluasi

lokakarya ini

Peserta memiliki

komitmen untuk

melanjutkan aksi

ekologi di tempat

masing-masing

Spidol, kertas

plano, flipchart

Deeby

12.30 Penutup Host

13.00 Makan siang Host

20 Maret

08.00

sampai

selesai

Laporan

Keuangan dan

Naratif

Tim Kerja

membuat laporan

keungan dan naratif

Tim Kerja


