
 
 
 

 

 

 
KERANGKA ACUAN 

 
 
LATAR BELAKANG 
 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI pada upacara pencanangan Gerakan Nasional 
Revolusi Mental yang dilaksanakan pada tanggal 21 September 2015 menyampaikan 
beberapa hal menyangkut esensi gerakan revolusi mental. Menurut Mendikbud, Revolusi 
mental sejatinya adalah penegasan semangat mencerdaskan kehidupan bangsa ini. Intinya 
adalah ajakan untuk berani melakukan perubahan, mulai dari cara berpikir, bertindak, sampai 
gaya hidup agar selaras dengan nilai kejuangan dan berorientasi kemajuan. Kuncinya adalah 
orientasi menuju manusia baru yang berkomitmen moral, berintegritas, kompeten, dan 
semangat bekerja keras.  Pemerintah Presiden Jokowi menggariskan 7 (tujuh) ikhtiar revolusi 
mental bidang pendidikan: (1) Mengubah paradigma pendidikan “berdaya saing” menjadi 
pendidikan “mandiri dan berkepribadian”; (2) Merancang kurikulum berbasis karakter dari 
kearifan lokal serta vokasi yang beragam berdasarkan kebutuhan geografis daerah dan bakat 
anak; (3) Menciptakan proses belajar yang menumbuhkan kemauan belajar dari dalam diri 
anak; (4) Memberi kepercayaan penuh pada guru untuk mengelola suasana dan proses belajar 
pada anak; (5) Memberdayakan orangtua untuk terlibat pada proses tumbuh kembang anak; 
(6) Membantu Kepala Sekolah untuk menjadi pemimpin yang melayani warga sekolah; dan 
(7) Menyederhanakan birokrasi dan regulasi pendidikan diimbangi pendampingan dan 
pengawasan. Revolusi mental adalah juga soal perubahan cara pandang: kekayaan terbesar 
bukan kekayaan alamnya, melainkan manusianya.  Memperhatikan kualitas manusia berarti 
memperkuat pendidikan. 
Gagasan revolusi mental yang diwacanakan Presiden Joko Widodo perlu disosialisasikan 
kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat  akademik. Karakteristik masyarakat dan 
kehidupan akademis yang cendekia, dinamis, dan kritis merupakan potensi strategis untuk 
mengenal-pahamkan, meninjau kritis, dan menyebarluaskan gagasan besar Revolusi Mental. 
Sangat tepat jika Revolusi Mental dimulai dari pendidikan, mengingat peran pendidikan 
begitu strategis dalam membentuk mental anak bangsa. 
 
Seiring dengan gerakan nasional revolusi mental tersebut, sudah sewajarnya gereja dan 
lembaga pendidikan Kristen di Indonesia turut serta menggerakkan semua pemangku 
kepentingan pendidikan Kristen di Indonesia dengan melakukan pengkajian agar ikhtiar 
revolusi mental dapat diimplementasikan dengan baik. 
 
Revolusi mental perlu dilakukan sejak pendidikan anak usia dini sehingga sejak dini karakter 
anak sudah mulai ditumbuh-kembangkan mengingat usia dini adalah usia emas dalam 
tumbuh-kembang semua aspek pribadi anak.  
 



 
 
 

 

 

Pada Konas tahun 2012 di Batam telah ditanda-tangani MoU antara Mendikbud, Muhammad 
Nuh dan Ketua Umum PH-MPK, Ir. David J. Tjandra, M.A. mengenai Peningkatan Akses, 
Mutu, dan Tata Kelola PAUD di Lingkungan Lembaga dan/atau Satuan Pendidikan Binaan 
MPK. MoU tersebut berlaku selama 5(lima) tahun atau berakhir pada tahun 2017. Sebagai 
implementasinya melalui MPK, setiap tahun Kemdikbud cq. Direktorat Pembinaan PAUD, 
Ditjen PAUD dan Dikmas memberikan alokasi bantuan kepada PAUD Kristen yaitu program 
rintisan PAUD baru, bantuan BOP (Biaya Operasional Penyelenggaraan PAUD), dan 
bantuan Alat Permainan Edukatif (APE). Namun sayang, alokasi bantuan yang disediakan 
tersebut tidak dapat diserap 100% oleh PAUD Kristen.  Mengingat pentingnya PAUD bagi 
pembentukan generasi yang berkualitas di masa depan maka sudah selayaknya gereja 
memberikan perhatian penuh bagi pelaksanaan PAUD, antara lain bagaimana memanfaatkan 
ruang ibadah yang hanya digunakan pada hari Minggu bisa digunakan untuk PAUD pada 
hari-hari biasa. Saatnya gereja-gereja memperhatikan pendidikan bagi anak usia dini dengan 
menyediakan tempat dan fasilitas yang berkualitas serta guru/pelayan anak yang 
berkompeten. 
 
Dalam konteks Indonesia, sekolah-sekolah Kristen di Indonesia telah ada jauh sebelum 
proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Kontribusi sekolah-sekolah ini dalam 
menghasilkan pemimpin-pemimpin bangsa tak lepas dari inisiatif dan peran serta aktif gereja-
gereja di Indonesia. Sekolah-sekolah Kristen di Indonesia yang didirikan oleh gereja-gereja 
adalah dalam rangka turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Pada beberapa dekade yang 
lalu banyak sekolah Kristen yang menjadi pilihan bagi orang tua untuk menyekolahkan 
anaknya karena memiliki berbagai keunggulan. Namun sayang seiring dengan perkembangan 
jaman, cukup banyak sekolah Kristen yang terpaksa tutup. Sebagian besar lagi sedang 
mengalami kondisi yang menyedihkan, baik dari sisi minimnya fasilitas fisik sekolah, 
rendahnya kualitas pendidikan, dan menurunnya jumlah siswa.  Beberapa sekolah Kristen 
yang mampu bertahan dan berkembang pesat serta kemunculan sekolah-sekolah Kristen baru 
justru berada di kota-kota besar dengan biaya studi yang umumnya hanya terjangkau oleh 
kalangan menengah atas. Kondisi ini tak lepas dari kenyataan melemahnya komunikasi dan 
kerjasama antara gereja dengan penyelenggara sekolah Kristen dalam beberapa dasa warsa 
terakhir. Selain itu pemisahan antara gereja sebagai pendiri sekolah Kristen dengan pengelola 
dan penyelenggara sekolah Kristen juga menyebabkan semakin menurunnya perhatian dan 
dukungan gereja bagi sekolah Kristen.  Sudah selayaknya kembali melihat sejarah pendirian 
lembaga pendidikan Kristen, bahwa pendidikan Kristen pertama-tama adalah milik umat 
Kristen. Oleh sebab itu sudah sewajarnyalah apabila umat Kristen ikut bertanggung jawab 
terhadap eksistensi pendidikan Kristen. Dewasa ini terasa antara jemaat Kristen dengan 
pendidikan Kristen hampir tidak ada hubungan sama sekali. Banyak gereja tidak 
memperhatikan lagi akan sekolah-sekolahnya. Kita perlu belajar dari sejarah ketika 
misionaris menyebarkan agama Kristen di Nusantara pertama-tama yang dibuatnya adalah 
mendirikan sekolah-sekolah dan lembaga-lembaga kesehatan.  
Berdasarkan kenyataan ini maka sudah pada waktunya apabila gereja dan pendidikan Kristen 
menjalin kerjasama yang harmonis sehingga dengan demikian dapat terjamin eksistensi 



 
 
 

 

 

pendidikan Kristen dan eksistensi gereja yang akan datang.  Selain kondisi tersebut diatas 
terdapat satu masalah yang saat ini dan di masa depan dihadapi satuan/lembaga pendidikan 
Kristen yaitu semakin berkurangnya ketersediaan tenaga pendidik/guru di sekolah Kristen, 
bahkan saat ini kekurangan guru sudah dialami oleh sekolah-sekolah Kristen di daerah-
daerah terpencil.  
 
Kondisi ini perlu segera mendapat perhatian serius mengingat guru masih menjadi komponen 
utama dalam proses pendidikan di sekolah. Gerakan atau terobosan baru perlu dicari dan 
dilaksanakan sehingga jangan sampai sekolah-sekolah Kristen mengalami kekosongan tenaga 
pendidik/guru.  
 
Pada Konsultasi Nasional (Konas) Gereja dan Pendidikan Kristen Tahun 2012 yang 
dilaksanakan di Batam telah dihasilkan beberapa rekomendasi penting. Diharapkan banyak 
Gereja/Sinode yang sudah menjalankan rekomendasi tersebut. 
 
Dengan mempertimbangan kondisi-kondisi yang antara lain sudah dipaparkan di atas, maka 
pada Konas tahun  2016 akan dikaji secara mendalam kondisi yang terjadi berkaitan dengan 
eksistensi lembaga pendidikan Kristen pada saat ini dan antisipasi untuk masa yang akan 
datang serta menyepakati kegiatan-kegiatan aplikatif berkaitan dengan pendidikan Kristen di 
Indonesia. 
 
TEMA DAN SUBTEMA 

 
Tema: 

Bertolong-tolonganlah dalam menanggung bebanmu untuk membangun bangsa dengan 
kasih Kristus 

 
Sub Tema:   

Dengan Semangat Kebangkitan Nasional, Gereja Meningkatkan Peran Pendidikan 
Kristen dalam Mewujudkan Generasi Emas Indonesia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

TUJUAN 
 
Materi Konas akan berfokus pada 5 topik dengan output masing-masing topik sebagai 
berikut: 
 
1. Dukung Inisiatif Revolusi Mental (kontribusi Gereja dan pendidikan Kristen untuk 

ikut serta dalam mewujudkan gerakan revolusi mental)  
• Menyusun rekomendasi baik kepada Pemerintah, lembaga aras gereja, sinode 

maupun yayasan/badan penyelenggara pendidikan Kristen berkaitan dengan 
kontribusi Gereja dan Pendidikan Kristen. 

• Mendorong sekolah-sekolah untuk mengutamakan pengembangan karakter dalam 
semua proses pendidikan di sekolah baik dalam intrakurikuler maupun ekstra 
kurikuler. 

 
2. Perbanyak dan Tingkatkan Kualitas Pendidikan Anak Usia Dini dan Guru 

Sekolah Minggu. 
• Menyusun rekomendasi ke sinode gereja untuk membuat standart dan kurikulum 

pelayanan ibadah anak. 
• Mendorong sinode untuk mengadaptasi pedoman pelaksanaan pendidikan PAUD 

pada pelaksanaan sekolah minggu. 
• Mendorong sinode untuk melakukan pembinaan bagi pelayan sekolah minggu. 
• Mendorong sinode untuk mendirikan PAUD formal di daerah yang belum 

terjangkau pelayanan PAUD dengan mendirikan PAUD Terintegrasi. 
 

3. Memperlengkapi Pengurus, Guru dan Kepala Sekolah dan Orangtua -- sesuai 
panggilan dan peran masing-masing. 
• Menyusun rekomendasi bagi gereja-gereja untuk membentuk komisi/bidang 

pendidikan dengan tugas menjembatani gereja dan yayasan pendidikan. 
• Menyusun rekomendasi bagi gereja-gereja untuk memfasilitasi dan memperlengkapi 

anggota jemaatnya yang tercatat sebagai orangtua (parents) dan yang berprofesi 
sebagai guru dan kepala sekolah agar dapat terus belajar dalam rangka 
mengembangkan wawasan dan kapasitas diri. Juga kaitannya dengan Home 
Schooling yang saat ini sedang berkembang pesat. 

• Menyusun rekomendasi bagi badan-badan penyelenggara sekolah-sekolah Kristen 
untuk memiliki dan melakanakan program-program pengembangan profesionalisme 
guru dan kepala sekolah termasuk dalam membina anak-anak berkebutuhan khusus. 

 



 
 
 

 

 

• Menyusun direktori lembaga-lembaga pelayanan yang dapat dijadikan mitra gereja 
dan badan penyelenggara sekolah Kristen dalam rangka mengembangkan wawasan 
dan kapasitas diri para orangtua, kepala sekolah, guru. 

• Mendorong gereja-gereja dan badan penyelenggara sekolah-sekolah Kristen agar 
mau saling berbagi dan tolong menolong. 

• Mendorong lembaga-lembaga aras nasional untuk membentuk badan atau lembaga 
pemberi beasiswa bagi guru dan kepala sekolah berprestasi agar dapat studi lanjut. 

• Mendorong Gereja-gereja untuk membiayai pemenuhan kualifikasi guru-guru di 
lingkungan sekolah Kristen 

 
4. Gerakkanlah Anak-anak Muda untuk Mau Menjadi Guru (guru volunteer jangka 

pendek maupun sebagai guru utk jangka panjang)  
• Mendorong sinode-sinode untuk pemperkenalkan, memperomosikan, dan 

mensosialisasikan kepada warga gereja agar mau menjadi guru. 
• Mendorong sinode untuk menyediakan beasiswa bagi warga gereja yang masuk 

sekolah keguruan. 
• Mendorong sinode untuk mendukung Gerakan Mendidik bagi Negeri. 

 
5. Pembiayaan Pendidikan dengan Menggalang Dana (orang tua asuh atau saudara 

asuh) dan Berdayakan Sekolah-sekolah Kristen yang ada.  
• Gerakan beasiswa bagi anak kurang mampu di sekolah. 
• Mendorong gereja untuk memberi beasiswa kepada warga gereja yang 

membutuhkan bantuan keuangan. 
• Membuat kolekte khusus (sekali sebulan) dalam ibadah minggu yang dialokasikan 

pada program pendidikan. 
• Mendorong Sinode yang interdependent untuk menolong sekolah-sekolah di daerah 

yang membutuhkan bantuan dana. 
 
 
PESERTA 
 
1. Para pemimpin gereja dalam lingkup sinode anggota lembaga gerejawi 
2. Para pemimpin yayasan/badan  penyelenggara pendidikan Kristen 
3. Para pemimpin Perguruan Tinggi Kristen dan Sekolah Tinggi Teologia 
4. Para pemimpin lembaga gerejawi tingkat nasional. 
5. Para pemimpin MPKW-MPKW.  
6. Para pakar dan pemerhati dunia pendidikan Kristen 
7. Para usahawan, profesional, dan cendikiawan Kristen   
8. Para undangan lainnya. 



 
 
 
 

 
 

 

 
 
NARA SUMBER 
 

1. Keynote Speech: Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. 
 

2. Fokus 1: Dukung Inisiatif Revolusi Mental (kontribusi Gereja dan pendidikan Kristen 
untuk ikut serta dalam mewujudkan gerakan revolusi mental). 

 Nara sumber :  -   Prof. Dr. Paulus Wirutomo (FISIP UI)- dalam proses konfirmasi 
- Pdt. Dr. Robby I. Chandra 

 
3. Fokus 2: Perbanyak dan Tingkatkan Kualitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 

Tertintegrasi. 
 Nara Sumber : -   Dra Budi Wardhani (Sekolah MDC- Surabaya) 

- Inggrid Lydia Subagyo (Gereja Baptis) 
- Purnawan Kristanto (GKI, Praktisi Pelayanan Guru dan Anak 

Sekolah Minggu) 
 

4. Fokus 3: Memperlengkapi Pengurus, Guru dan Kepala Sekolah dan Orangtua -- 
sesuai panggilan dan peran masing-masing. 

 Nara Sumber : -   Takim Andriono, Ph.D. (PH-MPK) 
- Pdt. Markus Dominggus Lere Dawa (Sinode Gereja Kristus 

Tuhan- DPKA-Malang) 
 

5. Fokus 4: Gerakkanlah Anak-anak Muda untuk Mau Menjadi Guru (guru volunteer 
jangka pendek maupun sebagai guru utk jangka panjang) 

 Nara Sumber : -   Teddy Hartono (Yayasan Mendidik Bagi Negeri) 
- Paul Richardson (Mustard Seed/Charis Malang) 
- Evie Trisna (Direktur Indonesia Mengajar) 

 
6. Fokus 5: Pembiayaan Pendidikan dengan Menggalang Dana (orang tua asuh atau 

saudara asuh) dan Berdayakan Sekolah-sekolah Kristen yang ada.  
 Nara Sumber : -   Pdt. Nathanael Channing (GKI Sulung, Surabaya) 

- Pdt. DR. Freddy Lay (Sinode GKY)- dalam konfirmasi) 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

 

 
WAKTU DAN TEMPAT 
 
Penyelenggaraan acara Konsultasi Nasional ke-II (KONAS II) akan dilaksanakan  pada: 
Tanggal : 19-21 Mei 2016 
Tempat : Empire Palace, Jalan Blauran No. 57-75 , Surabaya. 
 
PEMBIAYAAN 
 
Kontribusi biaya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per orang. 
Biaya tersebut untuk akomodasi, konsumsi dan materi Konas serta sertifikat. 
 
 
RANCANGAN ACARA 
 

KAMIS 
19 Mei 

KONAS  

Waktu Kegiatan Keterangan 

07.00-12.00 Kedatangan dan Registrasi Peserta  

12.00-13.00 Makan Siang  

13.00-15.00 Pembukaan  
1. Ibadah Pembuka 
     Pelayan: Panitia Pelaksana yang menentukan 
2. Acara Pembukaan: 

• Laporan Ketua Panitia  
• Mewakili Lembaga Aras Gereja 
• Ketua Umum MPK 
• Pemerintah 

3.  Keynote Speech: Menteri Pendidikan dan  
     Kebudayaan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.00-15.30 Coffee Break  

 
15.30-17.00 
 

 
Sesi I: 
Kajian Tema Konas 2016 oleh Ketua Umum PGI 

 

 



 
 
 
 

 
 

 

KAMIS 
19 Mei 

KONAS  

Waktu Kegiatan Keterangan 

17.00-18.00 Istirahat    

18.00 -19.00 Makan Malam  

19.00-20.30 Sesi II:  
Pemaparan Rangkaian Konas 2016, oleh Ketua SC 
Konas 

Merangkum ke-5 fokus 
topik yang akan dibahas 
dalam KONAS ini. 

20.30-21.00 Ibadah Malam 
Pelayan: PBI,  

 

 
 

JUMAT 
20 Mei 

KONAS  

Waktu Kegiatan Keterangan 

06.00-07.30 Sarapan  

07.30-08.00 Ibadah Pagi:  
- Pelayan: PGLII 

 

08.00-10.00 Kapita Selekta I 
 

Membahas masing-
masing fokus yang 
menjadi tujuan KONAS 
ini peserta dibagi dalam 5 
kelompok. 

10.00-10.30 Coffee Break  

10.30-12.30 Kapita Selekta II Melanjutkan pembahasan 
fokus dalam kapita 
selekta sebelumnya. 

12.30-13.30 Makan Siang  

13.30-15.30 Kapita Selekta III 
(Diskusi dan merumuskan rekomendasi) 

Merumuskan hasil untuk  
dipresentasikan dalam 
pleno. 



 
 
 
 

 
 

 

JUMAT 
20 Mei 

KONAS  

Waktu Kegiatan Keterangan 

15.30-16.00 Coffee Break  

16.00-18.00 Istirahat  

18.00-19.00 Makan Malam  

19.00-20.30 Pleno I  

20.30-21.00 Ibadah Malam. 
- Pelayan: PGPI 

 

 
 
 

SABTU 
21 Mei 

KONAS  

Waktu Kegiatan Keterangan 

06.30-07.30 Sarapan  

07.30-08.00 Ibadah Pagi: 
- Pelayan: Bala Keselamatan 

 

08.00-10.00 Pleno II  

10.00-10.30 Coffee Break  

10.30-12.00 Penutupan 
1. Penyampaian Rekomendasi dan Komitmen. 
2. Ibadah Penutupan. 

Pelayan : ditetapkan Panitia Pelaksana. 

 

12.00-13.00 Makan Siang  

13.00-selesai Pulang  
 


