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LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN  

KETUA DPD PIKI LAMPUNG 2005-2010 

 

Syalom, Salam Sejahtera bagi kita semua 

Yang terhormat,  

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat PIKI, Bung Cornelius 
Ronowijoyo 

Para Pejabat Pemerintah lembaga eksekutif dan legislatif, Danrem  
yang hadir bersama-sama kami 

Para Ketua dan Anggota Dewan Pimpinan Cabang DPC PIKI Kota 
Bandar Lampung, DPC PIKI Kota Metro, DPC PIKI Kab Lampung 
Selatan, DPC PIKI Kab Pesawaran, DPC PIKI Kab Lampung Tengah, 
dan DPC PIKI Kab Way Kanan 

Pembimas Kristen Protestan Provinsi Lampung dan para pimpinan 
Gereja Aras Nasional di Provinsi Lampung, ketua STT Agape, STT 
Syalom, SAM Pelita, UKM Kristen Unila, Perkantas, GMKI, LPMI, 
para pemimpin ormas Kristen, direktur Rumah Sakit Kristen, para 
kepala sekolah dan semua pemimpin gereja 

Penasehat DPD PIKI, Pengurus DPD PIKI, Panitia Musda, para 
Peninjau dan Undangan sekalian yang saya hormati. 

 

Tidak terasa sudah 5 tahun masa pengabdian saya selaku 
ketua DPD PIKI periode 2005 – 2010.  Masih segar dalam ingatan 
saya persis 5 tahun yang lampau, kami semua pengurus DPD PIKI 
dilantik secara resmi oleh ketua umum DPP PIKI Bung Cornelius 
Ronowijoyo di gereja GBI Vila Citra.  Pelantikan saya sebagai ketua 
DPD PIKI adalah hasil musyawarah daerah I (Musda I) yang 
diselenggarakan di Gereja Penyebaran Injil Gunung Sula.  Saat 
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Musda I itu, ketua umum DPP PIKI mengomentari bahwa Musda I 
DPD Lampung adalah Musda tercepat yang pernah ia hadiri.  Saat 
itu, Musda pertama PIKI hanya berlangsung dalam tempo 1 jam, 
tanpa ada pertanggungjawaban, tanpa ada prosedural organisasi 
sebuah Musda.  Hanya saja spirit yang ada pada saat itu adalah 
semangat untuk memajukan PIKI yang sedang lesu pada tahun 
2005 an.  Saat itu, kita semua maklum kalau banyak orang yang 
masih takut bergabung dengan PIKI, sehingga pada periode 1995 
sampai 2005 praktis tidak ada aktivitas organisasi yang berarti. 

 

Sekarang, setelah 5 tahun berlalu, DPD PIKI berhasil 
menyelenggarakan Musda Kedua ini.  Walaupun ada yang berkata 
bahwa ini adalah Musda yang ketiga, tidak berarti bahwa kami 
menegasikan Musda pertama tama ketika masa-masa perintisan 
dulu.  Untuk itu, harapan kami agar senior-senior PIKI Lampung 
menuliskan sejarah singkat PIKI Lampung, agar kita semua 
anggota dapat memahaminya. Panitia Musda II hanya dibentuk 
selama 2 minggu.  Mereka telah mampu menunjukkan hasil nyata, 
sehingga kerja keras mereka dapat menghadirkan sekitar 50 orang 
peserta.  Musda Kedua ini sungguh istimewa bagi saya karena 
mulai banyak calon-calon anggota PIKI yang mulai jatuh cinta 
dengan PIKI.  Hal ini adalah suatu permulaan yang baik. 

 

Pada kesempatan ini, saya selaku ketua umum hendak 
menyampaikan pertanggungjawaban organisasi DPD PIKI yang 
saya pimpin selama 5 tahun.  Sebelum saya menyampaikan 
laporan singkat pertanggungjawaban saya, izinkan saya 
mengucapkan terimakasih kepada semua panitia-panitia kegiatan 
sejak 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 dan 2010 dan semua 
pengurus aktif yang dengan bersama-sama saya selaku ketua 
umum, telah bekerja keras melaksanakan tugas sesuai dengan SK 
yang kami buat.  Terus terang, tanpa kerja keras dan pengorbanan 
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Anda semua panitia yang telah bekerja sejak tahun 2005 sampai 
2010, maka sulit diperoleh kemajuan dalam organisasi.   

 

Selain keberhasilan menyelenggarakan Musyawarah Daerah II 
PIKI Lampung ini, dalam periode kepengurusan selama 5 tahun 
DPD PIKI Lampung telah melakukan beberapa kegiatan  
diantaranya; 

1. DPD PIKI Lampung telah tiga kali berturut-turut 
mengadakan perayaan Natal tahun 2008, tahun 2009 dan tahun 
2010.  Dalam setiap perayaan Natal tersebut PIKI mendapat 
dukungan penuh dari pemerintah daerah provinsi Lampung dan 
juga selalu dihadiri oleh yang mewakili Gubernur provinsi 
Lampung.  Keberhasilan mengadakan perayaan Natal ini perlu 
terus dipertahankan.  Setiap tahun DPD PIKI harus merayakan 
Natal di Balai Keratun bersama dengan para pejabat pemerintah 
dan masyarakat.  Oleh karena, pada momen Natal PIKI, 
berkesempatan untuk mengadakan audiensi Natal dengan pejabat 
daerah sehingga memperoleh kesempatan untuk berdialog 
langsung dengan para pejabat pemerintah dan bahkan berdoa bagi 
mereka. 

2.    Sebagai sebuah organisasi intelegensia sudah seharusnya 
PIKI memberikan kontribusi pemikirannya dalam kemajuan 
pendidikan.  DPD PIKI telah empat kali mengadakan seminar 
pendidikan, yaitu  
(1) seminar pendidikan tentang wawasan kebangsaan yang mana 
ketua DPD menjadi nara sumber bersama dengan dosen 
pascasarjana IAIN, bertempat di SMA Negeri Natar, tahun 2009 
(2) seminar pendidikan tentang guru yang berkualitas di SMA 
Swasta Way Halim, tahun 2009 
(3) seminar pendidikan tentang peranan Gizi Keluarga di Balai 
Keratun, tahun 2010  
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(4) seminar pendidikan tentang guru yang profesional di Balai 
Keratun, tahun 2010 
 

3.  DPD PIKI juga telah dua kali mengadakan seminar 
kebangsaan dengan menghadirkan ketua umum DPP PIKI, yaitu  
(1) seminar kebangsaan pada saat pelantikan DPP PIKI pengurus 
baru periode tahun 2005. 
(2) DPD PIKI menjadi fasilitator dalam seminar kebangsaan yang 
diselenggarakan oleh Kaum Bapa Gereja HKBP Kedaton tahun 
2007. 
 
 

4.   DPD PIKI juga telah melaksanakan program penghijauan 
sebagai wujud kepedulian terhadap isu pemanasan global.  
Program penghijauan dilaksanakan di Kecamatan Bakauheni 
Kabupaten Lampung Selatan sesudah penyelenggaraan Natal PIKI 
2009.  Harus diakui bahwa pelaksanaan penghijauan ini 
mengalami kendala dalam aspek pemeliharaan tanaman 
kehutanan yang telah di tanam. 
 

5.  DPD PIKI telah mengeluarkan 7 SK pengurus DPC, yaitu  
(1) pengurus DPC Bandar Lampung,  
(2) pengurus DPC Metro  
(3) pengurus DPC Pasawaran 
(4) pengurus DPC Lampung Selatan 
(5) pengurus DPC Lampung Tengah 
(6) pengurus DPC Way Kanan, dan  
(7) pengurus DPC Tulang Bawang 
Keberadaan semua DPC tersebut masih dalam tahap awal 
pembentukan sehingga belum berjalan sebagaimana yang 
diharapkan.  Kendala yang mereka hadapi adalah kurangnya 
fasilitas pengurus dan anggota kurang antusias karena masih 
awam atau belum mengenal sama sekali apa itu PIKI dan 
bagaimana peranannya dalam percaturan bangsa dan gereja. 
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6.  Program rutin organisasi adalah rapat kerja daerah setiap 
satu tahun sekali dengan mengundang pengurus DPD dan 
komponen DPC.  Kemudian. kegiatan rutin ibadah sebulan sekali 
yang hanya berlangsung pada 2 tahun pertama selama tahun 2006 
dan 2007.  Ibadah rutin sebagai wadah komunikasi diantara 
pengurus tidak berlanjut pada tahun-tahun berikutnya oleh karena 
pengurus memutuskan pada tahun tahun berikutnya  yaitu mulai 
tahun 2008, 2009 dan 2010 DPD PIKI mulai bergerak untuk 
membuat event-event untuk memperkenalkan PIKI di tengah-
tengah pemerintah dan gereja, seperti Natal dan seminar 
pendidikan.  Di masa mendatang ibadah rutin adalah suatu 
keharusan sebagai sebuah organisasi dengan lambang salib. 

 

7.  Program insidental lainnya adalah Ketua Umum DPD PIKI 
Lampung memenuhi undangan menjadi nara sumber dalam 
seminar guru-guru agama, memenuhi undangan dalam forum 
pertemuan tokoh-tokoh gereja, memenuhi undangan rapat kerja 
nasional DPP Pusat di Lemhanas Jakarta, menyelenggarakan 
administrasi rutin, mengelola keuangan organisasi (pada Musda I 
pengurus DPD mendapatkan limpahan dana sekitar 1 juta, dan 
diakhir kepengurusan Musda II tahun 2010 pengurus telah 
mempunyai saldo sekitar 6 juta atau meningkat 500% yang 
terkumpul sebagai kelebihan dari setiap kegiatan DPD). DPD PIKI 
juga telah pernah memberikan sebuah rekomendasi kepada pejabat 
pemerintah agar salah seorang kader PIKI juga dapat masuk ke 
dalam jajarannya dan diterima serta disetujui dengan baik oleh 
beliau.  Kemudian, sebagai ormas DPD PIKI Lampung telah 
mendaftarkan diri di Kesbangda Provinsi dan khusus periode  
tahun ini tinggal menunggu SK Kepengurusan DPD PIKI Lampung 
periode baru agar mendapatkan sertifikat ormas yang baru.   
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Kalau kita melihat kiprah organisasi PIKI Lampung selama 5 
tahun 2005 sampai 2010 memang belum terlampau memuaskan 
semua pihak.  Saya selaku ketua umum, menyadari bahwa masih 
banyak kekurangan kami sebagai pemegang mandat organisasi 
untuk menjalankan semua program.  Apabila semua program-
program kerja diatas yang tadi dipaparkan, menurut pandangan 
perserta dan peninjau belum maksimal, maka dalam kesempatan 
ini saya katakan bahwa pengurus telah bekerja sesuai dengan 
kondisi riil pengurus yang ada dengan semua keterbatasannya.   
Kita lihat dari semua kegiatan-kegiatan yang ada, bahwa ketua 
umum bukanlah seorang “manajer tukang sate” atau “one man 
show”. Dalam setiap event-event PIKI selalu melibatkan semua 
panitia yang mau berkorban untuk kemajuan organisasi PIKI.  
Adapun apabila ada kekurangan disana sini dalam penjabaran 
program maka biarlah itu menjadi tanggungjawab saya sebagai 
ketua umum.  Namun demikian, saudara-saudara terkasih dalam 
Kristus, setidaknya ada empat hal positif sebagai kristalisasi 
pemikiran yang perlu tetap dipertahankan oleh DPD PIKI Lampung 
periode baru, yaitu:  

1.  Perayaan Natal PIKI yang telah kita selenggarakan 3 kali 
berturut-turut di gedung Pusiban milik Pemda bersama 
dengan Gubernur atau aparatnya, membuat PIKI 
mendapatkan momentum untuk mengadakan perayaan Natal 
bersama pejabat setiap tahun.   Pihak Gubernuran sudah 
mulai terbiasa bahwa setiap awal Desember akan datang 
panitia Natal PIKI dan pengurus PIKI meminta waktu untuk 
beraudiensi.  Saat audiensi itulah saat yang bagus sekali 
untuk kita berdialog dan berdoa langsung bagi para pemimpin 
kita.   

2. Penyelenggaraan Seminar Pendidikan dan Seminar 
Kebangsaan harus terus diselenggarakan sebagai ciri khas 
intelegensia Kristen yang banyak bergumul dengan isu-isu 
intelektual dan isu kebangsaan.  Pembahasan kebangsaan 
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perlu juga diperluas spektrumnya dengan juga melibatkan 
semua komponen anak bangsa yang peduli dengan dengan 
sesanti Bhinneka Tunggal Ika 

3. Akses PIKI kepada pemerintah yang telah dirintis selama ini 
harus ditingkatkan.  Kepercayaan pemerintah untuk 
menerima kader PIKI duduk di dalam jajaran pemerintahan 
menunjukkan bahwa pemerintah daerah mengakui eksistensi 
PIKI. Pertanyaannya, siapkah Anda sebagai kader PIKI untuk 
memikul tanggung jawab itu?  

4. Jejaring DPD PIKI yang mulai dirintis dengan dengan semua 
DPC di semua Kabupaten Kota, kemudian jejaring dosen-
dosen Kristen Unila dan dosen Kristen PTS sebagai jantung 
sumber daya manusia PIKI yang mulai solid, kemudian 
jejaring PIKI dengan semua aparat pemerintah di provinsi dan 
daerah-daerah, serta juga jejaring PIKI dengan semua ormas 
kepemudaan Kristen dan gereja-gereja aras nasional di 
wilayah Lampung, semuanya itu sudah mulai terbangun dan 
harus terus diperkokoh dan di perluas. 

 

Sedangkan hal-hal teknis lainnya yang perlu kita perbaiki, Kalau 
boleh saya identifikasi beberapa hal itu adalah: 

‐ Semua pengurus harus mau meluangkan waktunya satu hari 
dalam seminggu sebagai hari pelayanan di dalam PIKI 

‐ Semua pengurus harus ikut dalam ibadah rutin oleh karena 
ibadah adalah dasar organisasi PIKI yang bersimbolkan Salib. 

‐ Dalam setiap forum diskusi dan pembicaraan kita 
dilaksanakan dengan penuh hikmat sesuai dengan karakter 
organisasi kita yang bernama “Intelegensia” 

‐ Keberadaan DPD PIKI sangat ditunjang oleh eksistensi DPC 
Kota Bandar Lampung, oleh karena keduanya, sesuai dengan 
azas domisili, adalah ibarat dua kaki.  Apabila salah satu kaki 
lumpuh maka lumpuhlah badan nya, tetapi apabila DPD 
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provinsi dan DPC Kota keduanya kuat dan saling mengisi, 
maka saya optimis PIKI Lampung akan semakin baik.  

 

 Demikianlah bapa ibu saudara-saudara peserta dan peninjau 
Musda PIKI secara singkat laporan pertanggungjawaban ketua 
umum DPD PIKI Lampung.  Kebiasaan saya kalau berpidato 
ataupun memimpin rapat-rapat PIKI adalah tidak bertele-tele, saya 
bicara jujur apa adanya.  Perlu juga kita sadari bersama bahwa 
tidak ada seorangpun diantara kita pengurus DPD PIKI yang 
bekerja “full time” untuk PIKI.  Jadi, janganlah mempunyai 
ekspetasi terhadap PIKI yang melampaui kondisi riil yang ada.  
Selaku ketua umum, dalam pengalaman organisasi PIKI selama 
lebih 10 tahun bergelut dan bergumul dengan PIKI yang saya cintai 
ini,  saya sudah sering mengikuti kegiatan-kegiatan PIKI di tingkat 
nasional seperti Kongres PIKI di Bogor dan Puncak, seminar 
nasional kebangsaan dan rapat kerja nasional (rakernas PIKI), 
maka saya katakan bahwa diantara 33 DPD PIKI yang lainnya di 
bumi Nusantara, DPD PIKI Lampung tidaklah buruk.   Tentu saja 
DPD PIKI Lampung tidak dapat diperbandingkan dengan DPD PIKI 
provinsi lain yang penduduk Kristen nya  cukup banyak, seperti 
DPD PIKI Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Nusa 
Tenggara Timur, Maluku dan Papua.  Boleh jadi, DPD disana 
mendapat akses dan dukungan yang  memadai.  Namun demikian, 
teman-teman DPD Lampung, kita janganlah beralibi dan kurang 
bersemangat,  semoga saja di masa depan dukungan penuh dari 
pemerintah dan gereja kepada DPD PIKI Lampung semakin jelas.  
Itu dapat terjadi, kalau DPD PIKI menunjukkan jati diri yang 
sebenarnya, yaitu sebagai Ormas Kristen Mitra Pemerintah dan 
Gereja yang Berwawasan Intelektual Kebangsaan untuk 
Mencerdaskan Gereja. 
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Akhir kata, saya ingin mengutip pernyataan Leo F. Buscaglia 
yang mengatakan demikian; “ Seseorang yang tidak mengambil 
apa-apa, tidak akan mengerjakan apa-apa, tidak memiliki apa-apa, 
bukan siapa-siapa, dan tidak menjadi apa-apa”.  Saya sudah 
mengambil tanggungjawab untuk menjadi ketua umum selama 5 
tahun 2005 – 2010, dan setelah selama 5 tahun menjadi ketua 
DPD saya katakan bahwa saya sudah mendapatkan “api” dari salib 
di dalam simbol PIKI. Saya rindu agar Anda semua  peserta dan 
peninjau dan pengurus dan generasi penerus PIKI juga 
mendapatkan “api” yang sama, sehingga kita semua dapat 
meninggikan salib Kristus melalui wadah kaum intelegensia 
Kristen PIKI .  Jayalah PIKI.  Tuhan Yesus memberkati kita semua. 

 

Bandar Lampung, 14 Februari 2011 

Dr Ir Darwin Pangaribuan, M.Sc.  


