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Salam Sejahtera ! 
 
Dengan ini kami kirimkan Juklak HUT AMGPM ke 87, untuk di pedomani dalam 
pelaksanaan kegiatan dimaksud di setiap level organisasi. Syukur  HUT AMGPM ke 87 
oleh PB bersama semua daerah, akan dilaksanakan di Ambon (Sesuai keputusan MPP ke 
32 di Hulaliu).  
 
Mohon koordinasi dan peran Pengurus Daerah untuk mempersiapkan potensi kader agar 
dapat berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatannya sesuai juklak ini (Terlampir). 

   
Demikian penyampaian kami. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima 
kasih. Tuhan Yesus Memberkati. Syaloom ! 

 
 

Kamu adalah Garam dan Terang Dunia 
 

PENGURUS BESAR            
 

  
                         
 

Pdt. M. Takaria, M.Si                 Pdt. Jondry Paays, S.Si 
    Ketua Umum                           Sekretaris Umum  
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ANGKATAN MUDA GEREJA PROTESTAN MALUKU 
PENGURUS BESAR 

Jalan Pattimura, Gedung AMGPM, Kompleks Gereja Maranatha, Ambon – 97121 
Email: pbamgpm@gmail.com, Website: www.amgpm.net 

 
 

PETUNJUK PELAKSANAAN HUT KE-87 AMGPM 
27 Maret 2020 

 

Tema : “PEMUDA BERIMAN, PEMUDA PROHIDUP!” 
 [Markus 10:46-52] 

 
 

PEMIKIRAN DASAR 
Hasil MPP Ke-32 AMGPM di Jemaat GPM Hulaliu, Klasis P.P. Lease Tahun 2019 

merumuskan program kontributif untuk memperkuat kader AMGPM secara holistik. Salah satu 
fokusnya pada penguatan karakter dan moral kader AMGPM. Program strategisnya adalah “HUT 
AMGPM”. Program ini bertujuan membentuk pemuda-pemudi gereja menjadi kader spiritualis, 
moralis dan berkarakter transformatif. Dasar pikirnya berbasis pada alasan teologi dan 
kontekstual. Tema yang dipilih menjadi dasar acuan pelaksanaan kegiatan ini adalah “PEMUDA 
BERIMAN, PEMUDA PROHIDUP”.  Dasar pemikiran teologis dan praktis terurai sebagai berikut: 

Secara kontekstual, potret kehidupan di Maluku dan Maluku Utara sarat dengan dinamika 
kehidupan yang problematik. Problematika terobservasi secara faktual dari sumber primer dan 
sekunder dalam kehidupan bergereja maupun bermasyarakat. Kehidupan bergereja dan 
bermasyarakat menghadapi beragam krisis secara multi dimensional. Peningkatan kualitas 
sumber daya manusia yang unggul secara iman, ilmu dan menjadi kebutuhan urgensi dan 
penting. Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku berkontribusi ganda secara internal dan 
eksternal. Kualitas iman menjadi skala prioritas, karena kualitas iman yang unggul menjadi 
prasyarat utama untuk memenuhi kualifikasi ilmu dan pengabdian yang baik. Bahwa pemuda 
yang beriman memiliki kepekaan dan kesadaran hidup yang tinggi. Keunggulan iman memotivasi 
seseorang untuk berpartisipasi aktif dalam aktivitas yang prohidup. 

Peningkatan kualitas iman yang berkorelasi dengan sikap prohidup menjadi konsentrasi 
pelayanan AMGPM tahun ini. Karena itu semua rumusan program maupun pembinaan 
berkontribusi demi peningkatan kualitas iman yang prohidup. AMGPM sebagai organisasi lokal 
berbasis 34 Daerah, 207 Cabang dan 1.134 Ranting untuk memantapkan kiprahnya di level 
oikumene, nasional dan internasional. Konsolidasi daerah, cabang dan ranting menjadi penting 
guna menjadikan AMGPM sebagai alat gerakan reformatif gereja maupun bangsa untuk 
mewujudkan pengembangan sumber daya manusia dan alam yang holistik. Pembangunan 
wilayah dalam sistem pembangunan global, nasional dan lokal terutama dalam Era Revolusi 
Industri 4.0, menuntut AMGPM membangkitkan semangat kader guna meningkatkan kualitas 
iman, intelektual, kepribadian, keterampilan (skill) dan kapasitas diri di segala segmen 
kehidupan. 

Musyawarah Pimpinan Paripurna ke-32 AMGPM memberi tugas imperatif bagi pimpinan 

maupun anggota di semua level organisasi dari level pengurus besar sampai pengurus ranting 

untuk melakukan tugas peningkatan kualitas iman, ilmu dan pengabdian. Strategi peningkatan 

kualitas sumber daya manusia yang beriman dan prohidup mesti dibangun secara sistemik 

maupun produktif. Salah satu strategi kunci adalah tindakan peningkatan kualitas pendidikan 

dan pembinaan. AMGPM mesti memiliki sensitivitas dan kesadaran iman yang tinggi sebagai 

bagian dari komitmen AMGPM yang pro-hidup.  Pemuda yang beriman akan terstimulasi untuk 

berkiprah demi pengembangan kualitas hidup pribadi, keluarga maupun komunitas gereja dan 

masyarakat. Peningkatan kualitas iman, ilmu dan pengabdian melalui peningkatan kualitas 

pendidikan maupun pembinaan merupakan cara AMGPM memuliakan Tuhan. 

HUT AMGPM Ke-87 dilaksanakan dengan tema sentral “PEMUDA BERIMAN, PEMUDA 

PROHIDUP!” dengan sandaran tekstual dari Markus 10:46-52. Teks ini mengekspresikan kualitas 

iman seorang Bartimeus sebagai representasi orang muda, sehingga mengalami mujizat 

mailto:pbamgpm@gmail.com
http://www.amgpm.net/


penyembuhan sehingga menjadi alat kesaksian hidup bagi orang banyak. Kader AMGPM menjadi 

penerus jejak dari Bartimues yang memiliki kualitas iman yang unggul sehingga menyelamatkan 

dirinya dan kesaksian hidup orang banyak. Kader AMGPM dengan kualitas iman yang baik 

mampu berkontribusi bagi gereja dan masyarakat demi pengembangan gereja dan masyarakat 

yang prohidup. 

 

TUJUAN 
Perayaan HUT ke-87 AMGPM ini bertujuan untuk: 

- Mensyukuri kasih dan penyertaan Tuhan dalam sejarah pelayanan AMGPM 

- Menumbuhkan semangat kader untuk berproses meningkatkan kualitas iman demi 

pengembangan kader AMGPM yang prohidup di tengah gereja, bangsa dan negara 

- Mendorong terciptanya kader yang memiliki ketahanan Iman, Ipteks, Sosio-ekonomi, 

Sosio-Budaya dan Sosio Politik yang beretika dan bermoral dalam pengabdiannya bagi 

Gereja dan masyarakat melalui karya tulis dan kreatifitas seni 

- Memperteguh persatuan dan kesatuan serta mempererat tali persaudaraan diantara 
kader 

 

AKTIFITAS 
A. Aktifitas HUT ke-87 AMGPM diatur sebagai berikut : 
 

WAKTU P R O Y E K K E G I A T A N LOKASI 

29/02/2020 
Pencanangan HUT Ke-
87 AMGPM 

 Ibadah 
 Penghijauan 
 Aksi Sosial 

Jemaat GPM 
Kayeli, Klasis 
Pulau Ambon 

01/03/2020 
s/d 

15/03/2020 

Pelaksanaan 
Rangkaian Perayaan 
HUT Ke-87 di Daerah 

 Perlombaan HUT Ke-
87 AMGPM di tingkat 
Daerah : 
 Lomba Penulisan 

Artikel 
 Lomba Pembuatan 

Film Pendek 
 Lomba Talent 

Show 
 Perayaan HUT Ke-87 

AMGPM Lainnya di 
Daerah 

34 Daerah 
AMGPM 

20/03/2020 
s/d 

27/03/2020 

Pelaksanaan Puncak 
Perayaan HUT Ke-87 
AMGPM 

 Putaran Final Lomba 
Karya Tulis dan 
Kreatifitas Seni 

 Expo AMGPM 

Kota Ambon 

27/03/2020 
Perayaan HUT Ke-87 
AMGPM 

 Ibadah Syukur HUT Kota Ambon 

 
B. Perlombaan 
1. Lomba Penulisan Artikel 

a. Kategori Penulisan 
1) Penulisan artikel merupakan karya tulis atau artikel asli berupa: 
o Artikel Deskripsi (gambaran atau catatan tentang suatu kejadian) 
o Artikel Narasi (menceritakan suatu keadaan atau situasi) 
o Artikel Eksposisi (menguraikan tentang definisi, fungsi, bagian dan kegunaan suatu 

konsep) 
o Artikel Argumentasi (karangan opini atau pendapat pribadi yang penulisannya 

dilatarbelakangi oleh kritik terhadap suatu pendapat, keadaan atau kebijakan) 
o Artikel Persuasi (artikel yang berisi motivasi atau ajakan dari penulis) 

2) Isi Penulisan harus memuat Tema, Tujuan Penulisan baik tersirat maupun tersurat, 



Rumusan Ide Pokok atau masalah, pengembangan tema, serta kesimpulan 
3) Lomba Penulisan Artikel diikuti oleh peserta perseorangan (putra/putri) 

 
b. Peraturan Perlombaan  

1) Judul dan tema ditentukan masing-masing peserta  
2) Karya tulis/Artikel diketik dalam ukuran kertas A4  
3) Margin 4,3,3,3 (Left, Right, Top, Bottom) dalam centimeter  
4) Font Size 12 Times NewRoman dengan spasi 1,5  
5) Penulisan daftar rujukan menggunakan Harvard Style.  
6) Karya merupakan hasil sendiri dan bukan hasil meniru karya orang lain. 
7) Jumlah halaman minimal 10 (sepuluh) dan maksimal 20 (dua puluh)  

 
c. Ketentuan Teknis  

1) Setiap peserta mengirimkan softcopy naskah Artikel ke email panitia  dengan subject:  
LKTS-AMGPM-Nama  peserta-Nama  Daerah. Contoh:    LKTS-AMGPM-Adam-Pulau 
Ambon. Alamat email resmi : k.tulis@lkts.gardatedu.info dan atau pbamgpm@gmail.com  

2) Setiap  peserta  mengirimkan  Hardcopy (3 eksemplar)  naskah karya  tulis ke  alamat:  
Sekretariat PB AMGPM, Jln. Raya  Pattimura No. 1 Ambon. Telp. (0911) 3821122. 

3) Soft file Karya Tulis/Artikel harus sudah dikirim melalui email sebelum tanggal 15 
Maret 2020. 

4) Hard file Karya Tulis/Artikel paling lambat diterima Panitia tanggal 20 Maret 2020. 
5) Pelaksanaan perlombaan 

a. Pelaksanaan perlombaan bertepatan dengan Puncak Perayaan HUT Ke-87 AMGPM 
tahun 2020.  

b. Pada perlombaan, setiap peserta melakukan presentasi untuk penentuan juara 1, 2, 
dan 3  

c. Masing-masing peserta melakukan presentasi dihadapan juri dengan menyiapkan 
materi power point.  

d. Peserta diberi kesempatan presentasi selama 15 menit, dan tanya jawab sekitar 
20 menit.   

 
d. Penilaian Karya Tulis  

1. Penilaian  akhir  Lomba Penulisan Artikel adalah  penggabungan  nilai  penulisan artikel 
dan nilai presentasi, yang dilakukan oleh Tim Juri, 

2. Penilaian Artikel, dilakukan dengan kriteria sebagai berikut: 
 

NO. KRITERIA PENILAIAN BOBOT 

1 Format Makalah 10 
  Tata tulis: ukuran kertas, tipografi, kerapihan  ketik, tata letak, jumlah 

halaman 
5 

  Penggunaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar 5 
2 Kreativitas Gagasan 15 
  Kreatif, inovatif dan bermanfaat bagi masyarakat 5 
  Keaslian Gagasan 5 
  Kejelasan pengungkapan ide, sistimatika pengungkapan ide 5 

3 Topik yang dikemukakan 5 
  Kesesuaian judul dengan tema, topik yang dipilih dan isi karya tulis  
  Aktualitas topik dan fokus bahasan yang dipilih  

4 Data dan Sumber Informasi 10 
  Keseusian informasi dengan acuan yang digunakan 5 
  Keakuratan data dan informasi 5 

5 Analisis, Sintesis, dan Simpulan 20 
  Kemampuan menganalisis dan mensintesis 10 
  Kemampuan menyimpulkan bahasan 5 
  Kemampuan memprediksi dan mentransfer gagasan untuk dapat 

diadopsi 
5 

TOTAL BOBOT 60 
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3. Penilaian Presentasi, dilakukan dengan kriteria sebagai berikut 
 
NO. KRITERIA PENILAIAN BOBOT 

1 Penyajian 15 
 Sistimatika penyajian dan isi  
 Penggunaan bahasa yang baku  
 Cara presentasi (sikap)  
 Ketepatan waktu  

2 Tanya Jawab 25 
 Penguasaan materi  
 Kebenaran dan ketepatan jawaban  
 Cara menjawab  

TOTAL BOBOT 40 

e. Pemenang 
1) Pemenang terdiri dari juara 1, 2 dan 3 
2) Keputusan dewan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.  
3) Peserta   akan   didiskualifikasi   apabila   menyerahkan   naskah melewati batas waktu 

yang telah ditetapkan oleh panitia.  
 

2. Lomba Kreatifitas Seni 

Syarat dan ketentuan umum 
1) Ketentuan Teknis Lomba 

1. Peserta Lomba adalah Perorangan maupun Grup dengan jumlah maksimal 20 orang dan 
merupakan perwakilan dari masing-masing daerah 

2. Perwakilan peserta mengenakan nomor urut peserta, saat tampil. 
3. Durasi performance maksimal 10 menit, sudah termasuk persiapan. 
4. Properti peserta membawa sendiri. 
5. Tidak diperkenankan menggunakan properti yang dapat menggangu peserta lainnya. 
6. Kostum peserta harus sopan dan tidak mengandung SARA. 
7. Peserta yang perform melebihi 10 menit akan dikurangi nilainya (20 Point). 
8. Peserta dapat menggunakan panggung sebebas mungkin (moving). 
9. Segala keputusan dewan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat 

 
3) Tata Tertib Perlombaan 

1. Peserta diwajibkan datang 1 Jam sebelum acara dimulai untuk melakukan daftar ulang. 
2. Peserta yang tidak hadir pada saat perlombaan akan didiskualifikasi. 
3. Peserta berada di backstage selambat-lambatnya 10 menit sebelum tampil. 

4. Peserta yang telah dipanggil maksimal 3 kali untuk tampil namun tidak ada, maka peserta 

akan didiskualifikasi; dan atau jika peserta telat hadir pada waktu yang telah ditetapkan 

panitia, maka peserta akan dipindahkan ke nomor urut terakhir dan dapat mengurangi 

penilaian (35 Point). 
5. Jam yang dijadikan acuan adalah jam panitia LKTS-AMGPM. 
6. Peserta wajib menjaga property masing-masing, jika terjadi kehilangan maka hal itu diluar 

tanggungjawab panitia. 
7. Peserta LKTS-AMGPM dilarang merokok sepanjang perlombaan, dan bila peserta 

kedapatan mengkonsumsi minum-minuman keras dan membawa narkoba, senjata tajam / 
api dan atau bahan peledak kecil/besar akan dilaporkan ke pihak yang berwajib. 

8. Peserta yang berada di luar lingkungan tempat berlangsungnya acara, jika berbuat ulah 
ataupun diulahkan pihak/orang lain, diluar tanggungjawab (keamanan) panitia. 

9. Setiap peserta wajib menaati semua peraturan yang telah dibuat selama acara 
berlangsung; dan bila melanggar akan dikenakan sanksi oleh panitia; dan atau 
didiskualifikasi. 

 
 
 



3. Lomba Film Pendek  
a. Jenis dan Durasi Film  

1) Jenis film yang dilombakan dapat berupa fiksi maupun dokumenter. 
2) Durasi  film  yang  diikutsertakan maksimal 20  menit, termasuk opening dan credit title. 

 
b. Tema Film 

Tema Film disesuaikan dengan Tema Perayaan HUT AMGPM  
“PEMUDA BERIMAN, PEMUDA PROHIDUP!” (Markus 10 : 46-52) 

 
c. Pengiriman dan Format Karya Film 

1) Peserta  mengirimkan  karya  film  dan  form  data  peserta  dalam bentuk link google 
drive dengan akses non-private  ke email resmi : seni@LKTS.gardatedu.info  

2) Karya  film  yang  dikirimkan/diikutsertakan  lomba  dalam  format MP4/AVI/MOF 
dengan ukuran minimal 720P/H264  

3) Batas  akhir  penerimaan  karya  film  pendek  paling  lambat  20 Maret 2020. 
  

d. Peraturan Lomba  
1) Peserta wajib mengisi formulir pendaftaran online pada http://LKTS.gardatedu.info 
2) Lomba diikuti oleh tim, yang terdiri dari produser, sutradara dan penulis skenario.  
3) Setiap daerah hanya boleh mengirimkan 1 perwakilan dan 1 karya film pendek. 
4) Peserta  wajib  menyertakan  sinopsis  film  yang  diikutsertakan dalam lomba.  
5) Film bersifat orisinil.  
6) Film tidak mengandung unsur SARA, politik dan hasutan.  
7) Film belum pernah dipublikasikan atau diikut serakan dalam kompetisi yang lain.  
8) Apabila film menggunakan karya musik yang ada hak ciptanya, peserta harus 

melampirkan izin di atas kertas bermaterai dari pemilik hak tersebut.  
9) Bahasa yang digunakan di dalam keseluruhan film adalah Bahasa Indonesia.  
10) Jika  terdapat  bahasa  lain,  peserta  wajib  menyertakan  subtitle dalam Bahasa Indonesia.  
11) Panitia  berhak  mendiskualifikasi  dan  membatalkan  pemenang lomba apabila 

ditemukan kecurangan yang dilakukan peserta.  
 
e. Unsur Penilaian  

1) Pesan.  
2) Kesesuaian film dengan tema.  
3) Penyutradaraan.  
4) Pengadeganan/acting.  
5) Komposisi gambar/visual (cinematography).  
6) Suara/audio.  
7) Penyuntingan/Editing.  

 
f. Disclaimer Panitia  

1) Panitia dibebaskan dari segala macam bentuk tuntutan hukum apabila dikemudian 
hari terdapat tuntutan yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta.  

2) Panitia  LKTS-AMGPM  berhak  mempublikasikan,  menyiarkan  dan memanfaatkan  hasil  
karya  peserta  yang  mengikuti  lomba  ini, sedangkan hak cipta film tetap milik 
peserta.  
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g. Contoh dan Format Formulir Pendaftaran  
 

FORM PENDAFTARAN LOMBA FILM PENDEK 2020 
Nama :……………………………………………………………………………………………. 
Handphone :……………………………………………………………………………………………. 
Email :……………………………………………………………………………………………. 
Alamat :……………………………………………………………………………………………. 
Posisi di dalam produksi film :……………………………………………………………………………………………. 
 
PROJECT 

 Judul (Indonesia) 
 Durasi Film (menit) 

 
DISCLAIMER  

 Dengan ini kami, sebagai peserta, menyatakan ide cerita film ini adalah milik kami 
sepenuhnya. Jika ada masalah dengan   kepemilikan   ide   film   ini   sepenuhnya   menjadi 
tanggung  jawab  kami,  dan  keikutsertaan  kami  otomatis gugur dari Lomba Film Pendek 
LKTS-AMGPM  

 Panitia  dapat  mempergunakan  materi film  kami  sebagai bagian dari materi publikasi acara 
(dengan menyertakan info kredit kepemilikan foto /video/teks)  

 
PROJECT CREDIT 

 Nama Pemilik Ide/Cerita : 
No KTA    : 
Handphone   : 
Email    : 
Alamat Rumah   : 
Media Sosial   : (Facebook/Instagram/Twiter) 
Foto Pemilik Ide/Cerita :  
Foto KTA   :  
 

 Nama Penulis Skenario  : 
No KTA    : 
Handphone   : 
Email    : 
Alamat Rumah   : 
Media Sosial   : (Facebook/Instagram/Twiter) 
Foto Pemilik Ide/Cerita :  
Foto KTA   :  
 

 Nama Sutradara  : 
No KTA    : 
Handphone   : 
Email    : 
Alamat Rumah   : 
Media Sosial   : (Facebook/Instagram/Twiter) 
Foto Pemilik Ide/Cerita :  
Foto KTA   :  
 

 Nama Produser   : 
No KTA    : 
Handphone   : 
Email    : 
Alamat Rumah   : 
Media Sosial   : (Facebook/Instagram/Twiter) 
Foto Pemilik Ide/Cerita :  
Foto KTA   :  

 



Keterangan  
 Seluruh formulir wajib diisi  
 File foto biodata (foto diri & KTA) : JPG, dimensi min. 15 x 20 cm, resolusi 72 dpi, metadata 

diisi nama pemilik foto/kredit foto 
 File-file yang di upload harus berupa link google drive, dengan nama file atau folder yang 

jelas dengan akses non-private 
 Semua file lampiran (foto dan video) dilampirkan berupa link google drive, dengan nama file 

atau folder yang jelas dengan akses non-private.  
 

C. Peserta Perlombaan 
a) Ketentuan Peserta  

1. Peserta LKTS harus merupakan kader AMGPM yang dibuktikan dengan kepemilikan 
Kartu Tanda Anggota (KTA) untuk Anggota Biasa atau Bukti Keanggotaan lainnya, dan 
Surat Keterangan dari Pengurus Daerah untuk Calon Anggota.  

2. Peserta  wajib  membawa  Kartu  Tanda  Anggota (KTA)  atau  Surat Keterangan lainnya 
yang menunjukkan sebagai anggota aktif selama mengikuti lomba. 

3. Setiap Daerah hanya dapat menyertakan 1 (satu) peserta/tim sebagai finalis untuk 
setiap mata lomba. 

4. Satu peserta dapat mengikuti maksimal 2 (dua) perlombaan yang berbeda dengan 
ketentuan, jika jadwal berbenturan maka digugurkan salah satunya.  

5. Peserta diwajibkan mengenakan pakaian formal, sopan dan sesuai jenis perlombaan.  
6. Diharapkan peserta tidak meninggalkan tempat berlangsungnya lomba, kecuali jika hal 

yang sangat mendesak peserta bisa meminta izin kepada panitia.  
7. Jika ada peserta yang melanggar salah satu peraturan diatas, maka panitia 

penyelenggara berhak mendiskualifikasi peserta. 
 
b) Pendaftaran Peserta  

1. Pendaftaran peserta dilakukan oleh Panitia Lokal (Pengurus Daerah) dengan mendaftarkan 
finalis dari masing-masing daerah untuk setiap mata lomba yang diikuti. 

2. Pendaftaran peserta dilakukan dengan mengisi  form  pendaftaran  secara online melalui 
website http://lkts.gardatedu.info  

2. Pendaftaran peserta dan seleksi tingkat daerah dilakukan sebelum tanggal 20 Maret 2020 
3. Pendaftaran finalis oleh Panitia Lokal (PD) pada tanggal 1 Maret s.d 20 Maret 2020. 
4. Perbaikan berkas pendaftaran dan atau penggantian peserta dilakukan selambat-lambatnya 

tanggal 20 Maret 2020. 
5. Panitia tidak menerima pendaftaran di luar jadwal yang telah ditetapkan. 
6. Berkas Pendaftaran 

a. Formulir Pendaftaran untuk masing-masing lomba; 
b. Foto Copy Kartu Tanda Anggota (KTA) atau Bukti Keanggotaan AMGPM Lainnya;  
c. Berkas lain sesuai yang disyaratkan masing-masing perlombaan. 

 
 
 

PEMBIAYAAN 
Pembiayaan kegiatan di daerah menjadi tanggungjawab masing-masing pengurus di setiap level 
organisasi dan dapat membentuk Panitia Pelaksana. Sedangkan untuk puncak perayaan HUT di 
Kota Ambon menjadi tanggungjawab Panitia Perayaan HUT Ke-87 AMGPM. 
 
 
 

PENANGGUNGJAWAB 
Penanggungjawab kegiatan HUT ke-87 AMGPM adalah setiap pengurus pada jenjang masing-
masing dan/atau bersama Panitia Pelaksana.  
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PENUTUP 
Demikian Petunjuk Pelaksanaan ini disusun untuk dipedomani seperlunya. Diharapkan semua 
Pengurus Daerah dapat meneruskan Juklak ini ke Cabang dan Ranting dalam lingkup pelayanan 
masing-masing Daerah. 
 

Kamu adalah Garam dan Terang Dunia 
 

PENGURUS BESAR      
 
 
       

                       
 

Pdt. M. Takaria, M.Si                  Pdt. Jondry Paays, S.Si 
    Ketua Umum                          Sekretaris Umum  

 


