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Nomor : 01/UND – II/MPS-GKSBS/2014    Metro, 05 Mei 2014 

Lamp. : TOR 

Hal : Undangan  

 

 Kepada Yth, : 

 Majelis Jemaat se Sinode GKSBS 

 Di  

 Alamat Masing-masing 

  

 

 Salam Damai dan Sejahtera dalam Yesus Kristus Tuhan, 

 

Melalui surat ini Majelis Pekerja Sinode GKSBS mengundang Majelis Jemaat se 

Sinode GKSBS untuk mengutus 2 orang utusan Jemaat, terdiri dari 1 orang 

Majelis Jemaat dan 1 orang tenaga Kantor Gereja untuk menghadiri Studi 

Aplikasi Data Jemaat GKSBS sebagai Sarana Pnyusunan dan Evaluasi Renstra yang 

akan dilaksanakan pada : 

 

Hari   : Rabu - Kamis 

Tanggal  : 11-12 Juni 2014 

Waktu  : Pkl. 09.00 WIB sampai dengan selesai 

Tempat : Ruang Centrum GKSBS 

 

Kami sangat mengharapkan kehadiranya dalam acara tersebut dan untuk lebih 

jelasnya silakan cermati TOR. (terlampir) 

 

Demikianlah surat kami, atas kehadirannya diucapkan terimakasih 

 

 

Teriring Salam dan Doa 

Majelis Pekerja Sinode [MPS] GKSBS 

Sekretaris MPS, 

 

 

 

Pdt. Christya Prihanto Poetro, M.Th 

 

 

Tembusan disampaikan kepada Yth: 

1. Keuangan 

2. Arsip 

 

 

 

mailto:sinode_gksbs@yahoo.co.id
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Term of Reference 

STUDI  APLIKASI DATA JEMAAT GKSBS SEBAGAI 
SARANA  

PENYUSUNAN dan EVALUASI RENSTRA 
 

Latar Belakang 
 
Orang seringkali menyebut data sebagai suatu fakta tertulis atau hasil penelitian lapangan. Sebenarnya 
semua hal yang ditangkap oleh panca indera dapat disebut sebagai data. Seberapa kecilpun bagian dari 
atau yang terkait dengan suatu gejala dapat disebut dengan istilah data.  
 
Anggota Gereja dan lembaga-lembaga non Pemerintah, seringkali secara sempit mendefinisikan data, dan 
kelemahan umum para ilmuwan sosial pun terganjal masalah klasifikasi data atau kategorisasi data. 
Urusan pilah memilah data ini seringkali diabaikan sehingga pada saat diperlukan, data yang ada sulit 
untuk ditemukan kembali. Sistem pengarsipan data yang tidak sistematis seringkali menjadi kendala 
penemuan kembali data yang ada sehingga hal ini akan mengakibatkan tidak efektifnya suatu pekerjaan.  
 
Pengelolaan informasi yang akurat sangat membantu untuk mendukung para pengambil kebijakan. 
Terutama dalam melakukan evaluasi dan monitoring dalam pelaksaksanaan program dan rencana 
strategis baik di Sinode, Klasis maupun Jemaat setempat. Informasi dan data yang diberikan secara 
berkala dan cepat untuk diakses sangat terkait dengan perkembangan tantangan terhadap isu-isu yang 
dikelola oleh GKSBS, selain mendukung data-data untuk berbagai terbitan-terbitan Sinode, juga yang  
terpenting, untuk memberdayakan dan meningkatkan kapasitas para pemimpin Gereja dalam melakukan 
pelayanannya secara praksis sesuai dengan visi-misi Gereja. Dalam hal ini, Sinode sangat berperan dalam 
kebijakan-kebijakannya. Dengan melakukan pelatihan-pelatihan dan peningkatan Sumber Daya Manusia 
(SDM) dalam hal pengelolaan informasi akan mendukung lahirnya pemimpin yang kapabel. Maka, dalam 
PPHP GKSBS untuk Arah dan Pokok Program Penelitian dan Pengembangan 2011-2014 dengan jelas 
disebutkan visi MPS GKSBS memiliki data dan informasi yang cukup dan akurat untuk mengambil 
keputusan.1 
 
Persoalannya adalah, seringkali data yang tersedia hanya menjadi data deskriptif yang tidak diolah lebih 
lanjut sebagai alat [tools] untuk mengevaluasi renstra dan menyusun renstra berikutnya berdasarkan data 
aktual kehidupan jemaat. 
 

                                                 
1
 PPHP GKSBS Arah dan Pokok Program Penelitian dan Pengembangan 2011-2014 (Lampiran 29) 
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Melalui pelatihan ini diharapkan peserta disegarkan kembali akan pentingnya data aktual kehidupan jemaat 
untuk keperluan evaluasi renstra dan penyusunan renstra. 
 
Sejauh ini, beberapa Jemaat di Sinode GKSBS secara sederhana telah mengolah data Jemaat secara 
lokal melalui proses komputerisasi dan menggunakan aplikasi website. Namun sistem ini belum menjadi 
kebutuhan bersama jemaat-jemaat se-Sinode GKSBS dan belum terakses secara global sebagai data 
base Sinode GKSBS. Alasan yang banyak dikemukakan adalah adanya kendala ketrampilan tenaga 
administrasi kantor Gereja dalam mengolah data jemaat dan sistem komputerisasi yang masih 
membutuhkan pengumpulan data secara manual – data dikumpulkan menjadi satu dan olah oleh tenaga 
kantor. Kendalanya adalah tidak semua jemaat rajin dan setia mengisi dan mengumpulkan data tersebut. 
Akibatnya, Sinode GKSBS sebagai pusat data mendapat kesulitan dalam memetakan aset dan karunia 
yang dimiliki oleh satu jemaat untuk dibagikan kepada jemaat-jemaat se-Sinode GKSBS.  
 
Sesuai perkembangan jaman dan tuntutan manajemen modern yang memerlukan tersedianya data terkini 
pada semua aras diperlukan manajemen data yang sistematis dan akurat melalui bantuan aplikasi 
komputer yang berbasis web / on the cloud 
 
Lokakarya yang akan diselenggarakan oleh Departemen Penelitian dan Pengembangan (LITBANG) 
Sinode GKSBS adalah berorientasi pada kemampuan untuk melakukan pendataan, pengolahan data dan 
pembuatan sistem manajemen data yang fleksifbel, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan konteks 
Jemaat / lembaga yang bersangkutan. 
  

Tujuan Umum 
 Meningkatkan kemampuan mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan sistemasi data.  

 Meningkatkan kemampuan mengevaluasi renstra dan menyusun renstra berdasarkan data aktual 
kehidupan jemaat 

 Pembuatan program pengolahan data yang sederhana untuk masing-masing jemaat / lembaga. 
 

Output 
1. Peserta memiliki pengetahuan klasifikasi data jemaat secara komprehensif dan terstruktur. 
2. Peserta  memiliki kemampuan mengidentifikasi sebuah gejala dan unsur-unsur yang terkait dengannya 
3. Peserta memiliki kemampuan untuk melakukan evaluasi dan perencanaan strategis berdasarkan data 

aktual kehidupan jemaat. 
4. Peserta mempunyai pemahaman  tentang struktur program database jemaat2 
5. Peserta memiliki dasar-dasar ketrampilan dalam menggunakan aplikasi web-base secara online 
6. Peserta mampu membagi pengetahuan dan keterampilannya kepada staf lain di lembaganya sebagai 

bentuk kaderisasi staf.  
 

Peserta Pelatihan 
2 orang utusan Jemaat, terdiri dari 1 orang Majelis Jemaat dan 1 orang tenaga Kantor Gereja (masing-
masing membawa laptop dengan data yang dimiliki jemaat/lembaga masing-masing: buku induk, laporan 
kegiatan/program jemaat, keuangan, dll.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2
 Pembuatan program database jemaat akan dibuat oleh professional bukan oleh masing-masing jemaat. 
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Jadwal Pelatihan 

WAKTU MATERI/ACARA METODE & 

PENANGGUNGJAWAB 

HARI PERTAMA: 

09.00 – 09.15 Pembukaan & Perkenalan Litbang GKSBS 

09.15 – 12.00 Hakekat dan Tujuan Data, identifikasi, dan 
klasifikasi data 

1. Data / administrasi anggota jemaat 

2. Sebagai sarana perencanaan dan 
perangkat evaluasi Renstra  

Brainstorming, Tutorial, Diskusi & Studi 
Kasus (Ir. Nugroho Iman Panuju) 

12.00 – 13.00  Istirahat Makan Siang Panitia (Ib. Isti Sundari) 

13.00 – 15.00 Apa , Bagaimana dan Mengapa penting 
pengolahan data dengan sistem web-base bagi 
Sinode GKSBS 

Brainstorming, Tutorial, Diskusi & Studi 
Kasus (Ir. Nugroho Iman Panuju) 

15.00 – 16.30 Arah dan model Renstra di GKSBS Litbang GKSBS 

16.30 – 18.30 Istirahat – makan malam   Panitia (Ib. Isti Sundari) 

18.30 – 21.30 Pemetaan kebutuhan dan Sistem / aplikasi 
yang kontekstual di GKSBS 

Brainstorming, Tutorial & Diskusi  (Sdr. 
Harjanto) 

HARI KEDUA 

06.30 – 07.30 Sarapan  Panitia (Ib. Isti Sundari) 

07.30 – 10.00  Workshop 

Output: Draft Daftar Isian Data Jemaat 

Kerja Kelompok Mandiri, Tutorial, 
Presentasi Kelompok (Sdr. Harjanto & Bp. 
Nugroho I. Panuju) 

10.00 – 10.30 Coffie Break Panitia (Ib. Isti Sundari) 

10.30 – 12.30 Workshop [ lanjutan: Presentasi Kelompok ] Kerja Kelompok Mandiri, Tutorial, 
Presentasi Kelompok (Sdr. Harjanto & Bp. 
Nugroho I. Panuju) 

12.30 – 13.30 Istirahat – Makan Siang Panitia (Ib. Isti Sundari) 

13.30 – 15.30 Workshop 

Output: Draft Daftar  Isian Pembangunan 
Jemaat 

Kerja Kelompok Mandiri, Tutorial, 
Presentasi Kelompok (Sdr. Harjanto & Bp. 
Nugroho I. Panuju) 

15.30 – 16.00  Coffie/Tea Break Panitia (Ib. Isti Sundari) 

16.00 – 17.30  Workshop [lanjutan] Kerja Kelompok Mandiri, Tutorial, 
Presentasi Kelompok (Sdr. Harjanto & Bp. 
Nugroho I. Panuju) 

17.30 – 19.30 Istirahat – Makan Malam Panitia (Ib. Isti Sundari) 

19.30 – 21.30 Evaluasi & RTL 

Penutup  

 

Litbang GKSBS 

 
Fasilitator :   
1. Ir. Nugroho Iman Panuju (Litbang GKI Sinode Wil. Jateng; Pendamping Pengembang Sistem 

Aplikasi Data Jemaat ) 
2. Sdr. Setyo Dwi Harjanto (Tenaga ahli bidang IT Sinode GKSBS) 
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Pelaksanaan  
Tanggal : 11-12 Juni 2014 (2 hari) 
Tempat : Wisma Centrum – Metro, Lampung  
 
 

Pembiayaan 
1. Jemaat membiayai : Konsumsi Peserta  Rp.100.000,- Transportasi peserta, Uang saku dan uang 

makan di perjalanan 
2. Sinode / Litbang membiayai : Tempat penginapan, Tim & Fasilitator, Perlengkapan & ATK 
 

Informasi lebih lanjut, silakan menghubungi : 
 
Sdr. Marjono  (0812 7231 4776) atau Pdt. Sri Yuliana  (0823 7981 6500) 

 


