
 KATA SAMBUTAN KETUA DPD PIKI LAMPUNG 
 
 
Yang saya hormati: 
 
1.  Bapak Gubernur Provinsi Lampung atau yang mewakili 
2.  Bapak Walikota Bandar Lampung atau yang mewakili 
3.  Bapak Pembimas Kristen Protestan 
4.  Para Ketua Lembaga-lembaga Gerejawi Lampung 
5.  Para Pendeta dan para hamba Tuhan 
6.  Para Undangan dan hadirin yang berbahagia 
 
Syalom dan Salam Kasih Sejahtera 
 
Pertama-tama  marilah kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat 
dan rahmat Nya kita dapat berkumpul, berorganisasi dan merayakan perayaan 
Natal 2010 di gedung Balai Keratun ini. 
 
Sebelum saya menyampaikan sambutan selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah 
Lampung saya secara pribadi dan secara organisasi mewakili segenap DPD PIKI 
provinsi Lampung menyampaikan Selamat Natal 2010 dan selamat menyongsong 
Tahun Baru 2011. 
 
Saudara-saudara yang saya kasihi, atas nama pengurus DPD PIKI saya patut 
memberikan apresiasi kepada panitia Natal PIKI 2010 yang telah bekerja keras 
untuk mewujudkan perayaan Natal ini.  Ini adalah natal PIKI yang ke tiga kalinya 
diselenggarakan di kantor Gubernur.  Saya selaku ketua PIKI berkeinginan agar 
setiap tahun DPD PIKI selalu menyelenggarakan perayaan Natal bersama dengan 
segenap pimpinan pemerintah daerah dan pimpinan gereja semua aras. Perayaan 
Natal PIKI adalah sarana yang efektif untuk menjalin kemitraaan dan kerukunan 
antara pemerintah daerah dengan PIKI. 
 
Bapa Ibu undangan yang saya hormati, PIKI adalah organisasi kebangsaan dengan 
tujuan (1) peningkatan wawasan kebangsaan warga gereja, (2) membina persatuan 
gereja selaku tubuh Kristus dan (3) memberdayakan warga gereja dalam 
partisipasi program pembangunan pemerintah.  PIKI sebagai bagian dari aset 
gereja adalah mitra kerja lembaga-lembaga gerejawi dalam mewujudkan keesaan 
gereja, oleh karena itu kami sangat membutuhkan partisipasi dan aksi nyata dari 
semua simpatisan, anggota dan pengurus PIKI dalam pelaksanaan program-
programnya.  Kita perlu berbuat sesuatu yang konkrit karena itulah yang akan 
dikenang oleh generasi penerus kita.  PIKI tidak cukup hanya menyelenggarakan 
Natal setiap akhir tahun.  PIKI perlu juga membuat event-event yang berguna bagi 
masyarakat, gereja dan bangsa.  Untuk itu saya mengajak semua simpatisan PIKI 
untuk bersama-sama kita  saling komunikasi, berorganisasi dan bertindak nyata.  



 
Perayaan Natal ini tidak lepas dari dukungan penuh pemerintah provinsi dan 
pemerintah kota.  Dukungan itu berupa pemakaian gedung balai Keratun.  
Dukungan lain adalah dana yang cukup dari pemerintah provinsi dan pemerintah 
kota.  Juga dukungan dari donatur sangat kami hargai.  Oleh karena itu  maka 
hendaknya di tahun-tahun mendatang segenap anggota dan pengurus PIKI tidak 
perlu takut lagi apabila diminta menjadi panita Natal PIKI.  Atas dukungan  
fasilitas dan dana yang diberikan oleh bapak Gubernur Lampung dan bapak 
Walikota Bandar Lampung, kami pengurus DPD mengucapkan terimakasih.  
Kerjasama yang baik dan positif ini akan terus kita tingkatkan demi kejayaan 
Provinsi Lampung dan kota Bandar Lampung.   
 
Bapak Ibu undangan yang saya hormati, pesan Natal saya selaku ketua DPD PIKI 
adalah agar kita selaku warga gereja sekaligus warga negara, sesuai dengan ajaran 
dan ayat Alkitab,  mempunyai kewajiban terhadap negara ini diantaranya dalam 
bentuk:  
1.  Menaruh hormat kepada pemerintah bagi pihak eksekutif, legislatif maupun 
yudikatif (Roma 13:1-7).  
2.  Selalu berdoa syafaat bagi pemerintah dan semua pejabat pemerintah agar 
diberikan hikmat dan kebijaksanaan dalam memimpin dan mengambil keputusan. 
(1 Timotius 2:1-4). 
 
Harapan kami selaku umat Kristiani di Bandar Lampung adalah kota Bandar 
Lampung dan provinsi Lampung ini tetap menjadi kota dan provinsi yang 
menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika, artinya walaupun kita berbeda dalam 
etnis dan kepercayaan tapi dasar kita sama yaitu sila pertama Pancasila - 
Ketuhanan Yang Maha Esa; selain itu tujuan kita juga sama yaitu sila kelima - 
Mewujudkan Keadilan Sosial bagi Seluruh Masyarakat Indonesia.  Semoga 
Bandar Lampung dan Provinsi Lampung tetap menjadi Pelangi Indonesia  di 
Bumi Ruwa Jurai dimana segenap rakyat dengan pelbagai ragam budaya dan 
agama dapat tetap hidup berdampingan secara damai. 
 
 
Akhir kata saya sampaikan selamat Natal.  Tuhan memberkati kita semua. 
 
Bandar Lampung, 10 Desember 2010 
Ketua DPD PIKI Lampung 
 
 

 
 
Dr. Ir. Darwin Pangaribuan, M.Sc. 
http://blog.unila.ac.id/bungdarwin 
 
 
 


