REKRUTMEN STAF PELAKSANA PROGRAM
SEKRETARIS EKSEKUTIF BIDANG dan KEPALA BIRO PGI
I.

Bidang Keesaan dan Pembaruan Gereja (KPG/Koinonia) adalah bidang pekerjaan yang akan
mengimplementasikan amanat Pokok-poko Tugas Panggilan Bersama (PTPB) PGI di bidang
Keesaan, yakni membarui, membangun dan mempersatukan gereja dengan sorotan khusus
depada kenyataan persekutuan kita di dalam pluralitas. Bidang ini akan menggarap masalahmasalah keesaan gereja (internal dan eksternal), pembaruan pemikiran teologi, pendidikan,
pembinaan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, serta Pendidikan Kader
Oikoumene. Bertanggung-langsung kepada Sekretaris Umum PGI.

II. Bidang Keadilan dan Perdamaian (KP/Diakonia)

adalah bidang pekerjaan yang akan
mengimplementasikan amanat Pokok-pokok Tugas Panggilan Bersama (PTPB) PGI di bidang
pelayanan, yaitu berperan-serta melayani dalam masyarakat yang sedang berada dalam proses
mewujudkan masyarakat berkeadaban dengan memberi tekanan pada keadilan, pelayanan dan
penegakan HAM, harkat dan martabat manusia. Bidang ini akan menggarap masalah-masalah
politik, demokratisasi, advocacy, legislasi nasional, penegakan HAM, keadilan dan perdamaian.
Bertanggung-langsung kepada Sekretaris Umum PGI.

III. Biro Perempuan dan Anak adalah Biro yang akan mengimplementasikan amanat Pokok-

pokok Tugas Panggilan Bersama (PTPB) PGI. Merancang dan mempersiapkan programprogram afirmatif sesuai dengan kebutuhan prioritas. Melaksanakan program secara efektif dan
efisien. Melakukan koordinasi dengan mitra (gereja, pemerintah. LSM, dan donor) untuk
pelaksanaan program. Bertanggungjawab kepada Sekretaris Umum MPH-PGI.
IV. Biro Pemuda dan Remaja adalah Biro yang akan mengimplementasikan amanat Pokok-pokok

Tugas Panggilan Bersama (PTPB) PGI. Merancang dan mempersiapkan program-program
afirmatif sesuai dengan kebutuhan prioritas. Melaksanakan program secara efektif dan efisien.
Melakukan koordinasi dengan mitra (gereja, pemerintah. LSM, dan donor) untuk pelaksanaan
program. Bertanggungjawab Kepada Sekretaris Umum MPH-PGI.
V. Biro Papua adalah Biro yang

akan mengimplementasikan amanat Pokok-pokok Tugas
Panggilan Bersama (PTPB) PGI. Merancang dan mempersiapkan program-program afirmatif
sesuai dengan kebutuhan prioritas. Melaksanakan program secara efektif dan efisien.
Melakukan koordinasi dengan mitra (gereja, pemerintah. LSM, dan donor) untuk pelaksanaan
program. Bertanggungjawab kepada SE Bidang Diakonia.

VI. Badan Penelitian dan Pengembangan adalah Biro yang akan mengimplementasikan amanat

Pokok-pokok Tugas Panggilan Bersama (PTPB) PGI.
Tugas Pokok:
1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penelitian dan pengembanagan sesuai
dengan tugas dan panggilaan PGI.
2. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan yang sesuai dengan tugas dan panggilan PGI.
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan, penelitian dan pengembangan semua
bidang yang sesuai dengan tugas dan panggilan PGI.
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4. Memberikan rekomendasi atas hasil penelitian yang dilakukan kepada MPH.
5. Pelaksanaan administrasi Penelitian dan Pengembangaan dan memberikan laporan bulanan

kepada MPH PGI.
6. Mengelola perpustakaan (baik buku maupun digital) sesuai kebutuhan PGI.

KRITERIA CALON SEKRETARIS EKSEKUTIF DAN KEPALA BIRO
Kriteria Umum:
1. Anggota jemaat/gereja anggota PGI dan mendapat rekomendasi dari Pimpinan Sinode
Gereja yang bersangkutan
2. Mempunyai pengalaman sebagai tenaga penuh waktu dalam pelayanan Gereja yang
bersangkutan, sedikitnya lima tahun
3. Pernah terlibat dalam program oikoumenis, memiliki pemahaman tentang latar belakang
(tradisi) gereja-gereja yang berbeda-beda serta memiliki komitmen oikoumenis
4. Memiliki integritas, spiritualitas dan komitmen kristiani yang mendalam kepribadian yang
matang dan bertanggung jawab
5. Memiliki sikap inklusif, kemampuan kerjasama dan penyesuaian diri:
- Bekerjasama dengan tim lain sebagai satu tim
- Terbuka terhadap kritik dari rekan sekerja maupun gereja-gereja anggota PGI
- Menghormati budaya orang lain
- Bekerja dalam konteks berbagai budaya, ras dan agama
6. Memiliki wawasan nasional dan internasional
7. Pendidikan minimal Strata Satu (S1)
8. Memiliki kemampuan berbahasa asing lisan maupun tulisan (khususnya bahasa Inggris)
9. Memiliki kemampuan manajerial serta mampu merancang, melaksanakan, mengawasi,
mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan program dan keuangan pada bidang
bersangkutan
10. Mampu mengembangkan kerjasama, di dalam maupun luar negeri, dalam rangka
implementasi program dan penggalangan dana program
11. Mampu mengoperasikan program-program computer (word, spreadsheet dsb)
12. Bersedia tinggal menetap di Jakarta.
Kriteria Khusus
A. SE Bidang Keesaan dan Pembaharuan Gereja (KPG/Koinonia)
1. Berlatar belakang pendidikan Teologi (minimal S1 Teologi) dan memiliki kemampuan
berpikir teologis
2. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang gerakan oikoumene pada aras lokal, nasional
dan internasional: berbagai aliran di dalam dan sekitar gereja; kemandirian teologi, liturgy
dan spiritualitas, pembinaan warga gereja dan pendidikan agama Kristen
3. Mampu menganalisa dan memahami perkembangan yang terjadi, khususnya dalam gerejagerea anggota PGI serta gereja-gereja yang bukan anggota
4. Mampu mengorganisir seminar, lokakarya, konsultasi dan program-program pelatihan yang
terkait dengan Bidang KPG.
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B. SE Bidang Keadilan dan Perdamaian (KP/Diakonia)
1. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang isu-isu politik, kemasyarakatan, penegakan
Hukum dan HAM, keadilan dan perdamaian, hubungan internasional, dalam perspektif
pelayanan Gereja di tengah masyarakat
2. Mampu memahami dan menganalisis arah perkembangan ideology, politik, ekonomi,
sosial, budaya dan agama dalam konteks masyarakat Indonesia yang majemuk, serta
perkembangan global yang berimbaas pada aras lokal, wilayah, dan nasional
3. Mampu memelihara, mengembangkan dan memperkuat hubungan dan kerjasama dengan
lembaga-lembaga yang bergerak dalam bidang penegakkan hukum/HAM pada aras
nasional, regional dan internasional
4. Mampu mengembangkan pandangan dan gagasan teologi yang tepat dalam kerangka
tanggung jawab gereja dalam kerangka tanggung jawab Gereja membaharui kehidupan
masyarakat
5. Mampu mengorganisir seminar, lokakarya, konsultasi dan program-program pelatihan yang
terkati dengan Bidang KP.
C. Kepala Biro Perempuan dan Anak
1. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang isu-isu pemberdayaan perempuan dan

2.
3.

4.
5.

perlindungan anak serta keadilan dan kesetaraan gender, dalam perspektif pelayanan Gereja
di tengah masyarakat
Mampu memahami dan menganalisis fenomena kekerasan terhadap perempuan dan anak
alam konteks sosial, budaya dan agama.
Mampu memelihara, mengembangkan dan memperkuat jejaring, hubungan dan kerjasama
dengan lembaga-lembaga yang bergerak dalam bidang terkait pada aras nasional, regional
dan internasional
Mampu mengembangkan pandangan dan gagasan teologi yang tepat dalam kerangka
tanggung jawab Gereja membaharui kehidupan jemaat dan masyarakat
Mampu mengorganisir seminar, lokakarya, pelatihan, konsultasi, advokasi dan programprogram lainnya berkoordinasi dengan Bidang terkait.

D. Kepala Biro Pemuda dan Remaja
1. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang isu-isu pemberdayaan pemuda dan remaja,
2.
3.

4.
5.
6.

pengkaderan dan pengembangan kreatifitas.
Mampu memahami dan menganalisis fenomena pengkaderan Pemuda dalam lingkup gereja
dan masyarakat.
Mampu memelihara, mengembangkan dan memperkuat jejaring, hubungan dan kerjasama
dengan lembaga-lembaga yang bergerak dalam bidang terkait pada aras nasional, regional
dan internasional
Mampu mengembangkan pandangan dan gagasan teologi yang tepat dalam kerangka
tanggung jawab Gereja membaharui kehidupan jemaat dan masyarakat
Mampu mengorganisir seminar, lokakarya, pelatihan, konsultasi, advokasi dan programprogram lainnya berkoordinasi dengan Bidang terkait.
Berusia maksimal 35 Tahun.
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E. Kepala Biro Penelitian dan Pengembangan
1. Berlatar belakang pendidikan minimal S1
2. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang penelitian dan pengembangan lembaga

gerejani dan isu-isu sosial kemasyarakatan
3. Mampu melakukan analisis terhadap kebutuhan dalam rangka pengembangan PGI dan
gereja-gereja .
4. Mampu memelihara, mengembangkan dan memperkuat jejaring, hubungan dan kerjasama
dengan lembaga-lembaga yang bergerak dalam bidang terkait pada aras nasional, regional
dan internasional
5. Mampu mengorganisir seminar, lokakarya, pelatihan, konsultasi berkaitan dengan
penelitian dan pengembangan, serta berkoordinasi dengan Bidang-bidang dan Biro di
lingkungan PGI.
F. Kepala Biro Papua
1. Berlatar belakang pendidikan minimal S1
2. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang isu-isu sosial, kemasyarakatan, dan budaya

(di Indonesia umumnya dan khususnya di Papua)
3. Mampu menganalisa, merancang dan mempersiapkan program-program afirmatif dan
advokasi.
4. Mampu bekerjasama dan melakukan koordinasi, jaringan, dan hubungan kerjasama dengan
mitra (gereja, pemerintah. LSM, dan donor) untuk pelaksanaan program.
5. Mampu mengorganisir seminar, lokakarya, pelatihan, konsultasi berkaitan dengan
penelitian dan pengembangan, serta berkoordinasi dengan Bidang-bidang dan Biro di
lingkungan PGI, terutama Bidang Diakonia.

4

