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LAPORAN TAHUNAN 2011 DPD PIKI LAMPUNG 

I  PENDAHULUAN 

 Mengucap syukurlah dalam segala hal demikian firman Tuhan, maka patutlah DPD PIKI juga 
bersyukur karena sudah ditambahkan pengalaman kita selama 1 tahun walaupun umur biologis kita 
berkurang 1 tahun.   Kita patut bersyukur karena diberi kesempatan untuk memuliakan Tuhan melalui 
wadah organisasi Persatuan Intelegensia Kristen Indonesia (PIKI). 

 Kekuatan PIKI ada dua, diibaratkan dengan pisau bermata dua, yaitu (“dual power”) baik 
“intelektual power” maupun “spiritual power”.   Kekuatan ganda ini dimiliki oleh setiap insan PIKI, hanya 
saja kita sebagai anggota dan pengurus PIKI seringkali tidak menyadari akan double power ini.  Dengan 
pertolongan Roh Kudus , maka organisasi PIKI sejatinya akan dapat berbuat sesuatu untuk memuliakan 
Tuhan.  

 Visi DPD PIKI Lampung adalah mencerdaskan gereja.  Visi ini pastilah dapat diwujudkan karena 
anggota dan pengurus PIKI mempunyai kekuatan ganda, intelektual dan spiritual power.  Sumber dari 
kekuatan ganda kita itu kita yakini berasal langsung dari Roh Kudus, manakala segenap pengurus PIKI 
bertekun dalam doa, persekutuan dan firman Alkitab.   

 DPD PIKI Lampung telah dirintis sejak tahun 1989.  Periode 1989 sampai 2005 adalah periode 
perintisan DPD PIKI, yang menjadi pengurus DPD didasarkan “karena tidak ada yang mau jadi pengurus” 
sehingga praktis pada periode perintisan tersebut relatif tidak ada kegiatan.  Kemudian periode 2005 
sampai 2010 adalah periode peletakan pondasi organisasi dengan mulai diadakan konsolidasi pengurus 
dan beberapa kegiatan rutin yang wajib dilaksanakan.  Catatan sejarah DP PIKI Lampung dapat diakses 
dalam http://bungdarwin.wordpress.com.  Dengan demikian  diharapkan pada periode 2011 sampai 
dengan 2016 diharapkan DPD PIKI Lampung sudah memasuki periode pendirian bangunan sebuah 
organisasi yang sehat.   

Tujuan pembuatan laporan tahunan ini adalah agar setiap tahun kita dapat mengevaluasi 
pelaksanaan program-program PIKI selama tahun 2011 yang lalu, agar DPD PIKI Lampung dapat terus 
mendapat masukan untuk program-program tahun berikutnya.   

 

II ARAH DAN KEBIJAKAN ORGANISASI 

 Arah Organisasi DPD PIKI tidak bisa dilepaskan dari AD ART PIKI.  Anggaran Dasar dan Anggaran 
Rumah Tangga PIKI dapat dikatakan belumlah AD ART yang baik, masih banyak kelemahan mendasar 
dalam sebuah AD ART organisasi yang bagus.   Ini adalah tugas DPP untuk memperbaiki AD ART nya.  Visi 
PIKI dalam AD ART dapat dikatakan belum sebuah visi yang “SMART” (lihat buku AD ART PIKI).   DPD PIKI 
Lampung membuat visi internal sementara sendiri, yaitu organisasi “berwawasan kebangsaan dan mitra 
pemerintah dan gereja untuk mencerdaskan gereja”. Visi ini diharapkan menjadi sumber inspirasi dan 
motivasi segenap pengurus untuk melaksanakan program-program kerja DPD PIKI.  

http://bungdarwin.wordpress.com
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 Kebijakan organisasi DPD PIKI dalam jangka pendek adalah mempersiapkan kader-kader penerus 
DPD PIKI Lampung.  Sebab tanpa adanya kader penerus DPDP PIKI Lampung maka kesinambungan 
program kerja akan menjadi terputus. Oleh karena itu, menjadi bahan pemikiran bahwa sebaiknya ada 
jenjang umur pengurus DPD dan DPC.  Untuk DPD maka menjadi bahan pemikiran bahwa sebaiknya 
yang menjadi pengurus DPD  adalah campuran dari pengurus yang berusia diatas 45 sampai 60 tahun.  
Mereka yang telah berusia diatas  60 tahun dipertimbangkan sebagai penasehat atau dewan pakar 
(acuan ini sesuai dengan usia pensiun  seorang guru, dan contoh pengurus DPP ).  Sedangkan yang 
menjadi pengurus DPC kota Bandar Lampung sebagai kader-kader penerus DPD adalah mereka yang 
lahir mulai tahun kepala 1970, atau sekitar umur diatas 40 tahun.  Pengurus DPC dengan umur muda 
inilah yang akan dikader oleh DPD PIKI sebagai kader pengganti pengurus.   

III PELAKSANAAN PROGRAM 

3.1  PROGRAM KONSOLIDASI ORGANISASI  

3.1.1 Rapat-rapat 

Pra-pelantikan Pengurus 

Rapat paripurna telah dilaksanakan sebelum pelantikan pengurus bertempat di Gereja Pentakosta 
Indonesia (GPI)  pada bulan Mei 2011 untuk memastikan bahwa setiap calon pengurus bersedia menjadi 
pengurus. 

Pasca-pelantikan Pengurus 

Rapat Paripurna telah dilaksanakan untuk membahas program-program kerja setiap biro, bertempat di 
GPI Gunung Sula.  Rapat pembahasan program kerja ini telah dilaksanakan pada setiap hari Senin setiap 
bulan sejak Juni sampai dengan bulan Novemeber 2011.  Persentase yang hadir setiap rapat adalah 
sekitar 5- 10 orang pengurus.  Rapat telah menghasilkan rencana program kerja dan juga panitia 
kegiatan seperti panitia HUT Proklamasi, panitia Seminar pendidikan, panitia seminar hamba Tuhan, 
panitia Natal, dan persiapan-persiapan pelantikan DPC dan lain-lain. 

Rapat-rapat Panitia 

Rapat-rapat panitia telah diselenggarakan untuk membahas persiapan pelaksanaan perayaan HUT 
Proklamasi dan Perayaan Natal dengan mengambil tempat di GPI Gunung Sula, atau di rumah ketua 
Panitia. 

 Rapat Pengurus Harian 

Rapat khusus KSB (Ketua Sekretaris dan Bendahara) telah dilaksanakan di rumah bendahara Way Halim 
dan juga di rumah ketua Jl Kopi, untuk membahas situasi internal kepengurusan DPD PIKI.   

Kunjungan dan Pelantikan DPC 

DPC Kota  Bandar Lampung 
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Ketua DPD PIKI telah memenuhi undangan menghadiri acara Musyawarah Cabang (Muscab) DPC 
PIKI Kota Bandar Lampung, pada tanggal 17 Juni 2011.  Adapun pelaksanaan Muscab tersebut dapat 
dikatakan berjalan tidak sesuai dengan agenda acara pada buku acara yang telah mereka buat sendiri, 
sehingga jalannya Muscab terasa janggal dan rancu.  Bahkan sampai dengan saat laporan ini dibuat,yang 
berarti telah 8 bulan lewat, ketua tim formatur DPC PIKI tidak memberikan laporan pelaksanaan Muscab 
tersebut.  Jadi, dapat dikatakan pengurus DPC PIKI Kota Bandar Lampung untuk sementara ini vakum.  

DPC Kabupaten Lampung TImur 

DPD PIKI Lampung telah melantik pengurus DPC PIKI Lampung TImur dengan SK no Nomor: 18/SK/DPD-
PIKI/IX/11.  dengan ketua Ir Maidun Purba dan Sekr Pandapotan Turnip, S.Pd.  Pelantikan bertempat di 
gereja Isa Alamsih (Sekolah Pelita Harapan), Lampung Timur.  Pengurus yang dating adalah Ketua 
Darwin, Sekr Jonner Sitorus dan Biro Organisasi Darwis Hutagalung, SH. 

DPC Lain-lain 

Keberadaan DPC – DPC lainnya sementara masih dalam taraf konsolidasi.  DPD PIKI telah banyak 
melakukan pendekatan dan memberikan pengarahan namun agaknya respon dari DPC-DPC di 
kabupaten lain masih belum memadai. 

3.2 PROGRAM KONSOLIDASI WAWASAN  

Pemahaman Alkitab 

 Dalam setiap rapat selalu didahului dengan renungan Alkitab singkat sehingga wawasan 
keimanan pengurus dapat selalu terjaga dan diisi oleh hamba Tuhan.  Pengkotbah dilakukan secara 
bergiliran oleh biro kerohanian.  Demikian pula doa pembukaan sebelum rapat dan doa syafaat sesudah 
rapat selalu dinaikkan sehingga PIKI tetap menunjukkan ciri khas nya sebagai organisasi dengan simbol 
salib. 

Seminar Pendidikan 

Seminar pendidikan dengan SK No 01/SK/DPD-PIKI/I/2011 tentang Pengelolaan Kelas di Gedung PKK 
Bandar Lampung telah dilaksanakan pada bulan Februari 2011.  Ketua Panitia Edyson Manalu 

Seminar Hamba Tuhan 

Seminar khusus hamba-hamba Tuhan “Preach Seminar” dilaksanakan oleh biro pendidikan Pdt Dickson 
Simanungkalit dengan SK No 20/SK/DPD-PIKI/VIII/2011 telah dilaksanakan bekerjasama dengan Gereja 
Masehi Advent Hari Ketujuh, dengan topik  Tantangan Hamba Tuhan dalam Pelayanan bertempat di 
Auditorium Rumah Sakit Advent Kedaton.  Seminar dihadiri oleh sekitar 200 hamba Tuhan dari Provinsi 
Lampung.  Waktu pelaksanaan: Februari 2012. 

Seminar Kesehatan 
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Seminar khusus kesehatan yang membahas Makanan Nabati, Hydrotherapy, dll ” dilaksanakan oleh biro 
pendidikan Pdt Dickson Simanungkalit dengan SK No 20/SK/DPD-PIKI/VIII/2011 telah dilaksanakan 
bekerjasama dengan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh bertempat di Auditorium Rumah Sakit Advent 
Kedaton.  Seminar dihadiri oleh sekitar 200 orang awam dan hamba Tuhan dari Provinsi Lampung.  
Waktu pelaksanaan: Maret 2012 

 

 

3.3  PROGRAM KONSOLIDASI FUNGSIONARIS  

Derajad aktivitas dan interaksi diantara sesama Pengurus Inti DPD berlangsung dengan baik,  
Hanya saja, Sekretaris 2 dan Bendahara 2 selama 1 tahun ini tidak menunjukkan kehadiran tang intensif 
dalam setiap rapat.   

 Demikian pula ada beberapa pengurus DPD yang menunjukkan kinerja tidak memuaskan seperti 
pengurus  biro Seni Budaya,  biro Pendidikan.  Sedangkan Pdt Andreas mengundurkan diri karena alasan 
skala prioritas pelayanan (sms kepada Ketua).   Mereka yang mengundurkan diri dan tidak menunjukkan 
kehadiran rapat akan dipertimbangkan untuk diganti dengan pengurus baru.   

 Interaksi DPD dengan DPC berlangsung dengan intensif melalui sarana SMS dan kontak 
langsung.  Hal ini untuk mendorong calon pengurus DPC agar segera mempersiapkan pelantikan 
pengurus baru DPC.   

Kebaktian Awal Tahun 2011 

Kebaktian awal tahun 2012 telah dilaksanakan sekarang ini, dengan dihadiri oleh sekitar 20 
orang pengurus, skelaigus pembubaran panitia Natal dan membahas evaluasi program DPD PIKI. 

3.4  PROGRAM PEMBENAHAN ADMINISTRASI  

 DPD PIKI telah memiliki legalitas resmi dengan mendapat sertifikat ormas dari Gubernur 
Lampung, dengan nomor 230/140/11.03/XII/2010 teertanggal 22 Desember 2010.   Dengan adanya 
Sertifikat Ormas ini, maka DPD PIKI telah mendapat pengakuan resmi dari pemerintah  dan menjalankan 
semua program-programnya secara legal formal.  Setiap akhir tahun DPD PIKI memberikan laporan 
resmi kegiatan kepada Kepala Kesbangdapol Provinsi Lampung. 

 DPD PIKI belum mempunyai bangunan permanen sebagai sekretariat.  Agaknya ini merupakan 
cita-cita jangka panjang DPD PIKI.  Selama ini alamat sekretariat PIKI masih memakai alamat surat rumah 
ketua.  Pemakaian alamat rumah ketua sebagai alamat sekretariat adalah untuk tujuan praktis saja agar 
ada kesamaan antara yang terdaftar di Kesbangdapol dengan alamat kop surat, sehingga semua surat-
surat masuk dari Kesbangdapol dan DPP akan lebih pasti. 

Surat Menyurat 
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DPD PIKI telah membuat  25 buah Surat Keputusan (SK) seperti pada lampiran laporan ini.   

3.5  PRAKARSA PROGRAM  

PELANTIKAN PENGURUS BARU DPD PIKI 

Pelantikan pengurus baru DPD PIKI telah dilaksanakan di Wisma Albertus pada bulan Maret 2011, 
dengan ketua panitia Edison Manalu.  Pelantikan berlangsung dengan sukses dengan dihadiri Ketum  
Cornelius, Sekum Ibu Stella, dan beberapa fungsionaris PIKI.  Pelantikan ini juga dihadiri oleh undangan 
dari mitra PIKI seperti PWKI, GMKI, dan gereja-gereja se Bandar Lampung.     

HUT PROKLAMASI 

Untuk memperingati HUT PRoklamasi RI 2011, telah dilaksanakan ibadah Proklamasi RI bertempat di GPI 
Gunung Sula Bandar Lampung, yang diselengarakan pada hari Senin 20 Agustus 2011.  Ketua Panitia 
adalah Ketua  2 yaitu Ibu Rahayu dan Sekretaris Jonner Sitorus.  Acara HUT Proklamasi ini dihadiri oleh 
anggota dan pengurus PIKI dan anak-anak panti Asuhan.  Di akhir acara juga diserahkan bingkisan 
sembako untuk anak-anak Panti Asuhan. 

DIES NATALIS DAN PERAYAN NATAL 2011 

DPD PIKI telah melaksanakan acara Dies Natalis dan Perayaan Natal PIKI 2011 bertempat di Gereja 
Methodist Indonesia pada hari Selasa 21 Desember 2011.  Ketua Panitia adalah bapak Darwis 
Hutagalung, SH.  dan sekretaris Jonner Sitorus.  Walaupun hujan deras, acara Natal PIKI dihadiri oleh 
sekitar 200 undangan dengan sumbangan pujian dari berbagai gereja di Bandar Lampung. 

PENYULUHAN NARKOBA 

Penyuluhan Narkoba bagi masysrakat disekitar Panjang telah dilaksanakan oleh biro Organisasi Pdt 
Francisca Sahulata bekerjasama dengan FKUB dan Prison Fellowhip. 

MIMBAR AGAMA KRISTEN DI RADIO REPUBLIK INDONESIA (RRI) PRO  

DPD PIKI diminta untuk mengisi kotbah pada acara Mimbar Agama Kristen di RRI Bandar Lampung FM 
90.7 FM.  Dua kotbah tersebut yaitu (1) PIKIRAN KRISTUS  dipancarkan pada Minggu 20 September 2011 
dan (2) MAKNA NATAL dipancarkan Minggu 25 Desember 2011 dan Minggu 8 Januari 2012. Sebagai 
pembicara pada acara tersebut adalah ketua DPD PIKI Darwin Pangaribuan. 

MiMBAR AGAMA KRISTEN DI TEGAR TV LAMPUNG 

DPD PIKI Lampung telah mengisi acara di Mimbar Agama Kristen di TEGAR TV Lampung dua kali, yaitu 

(1) Tema Damai Natal dengan nara sumber Darwin Pangaribuan dan Fransisca Sahulata Ratulangi 
dengan host Aris Tarkus dari Heartline Radio.  Pengisi pujian adalah Vocal Group AGAPE dari 
Gereja Methodist Indonesia.  Acara ini di tayangkan pada siaran hari Minggu  16 Desember 
2011. 
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(2) Tema “Kebenaran meninggikan derajad bangsa dosa aalah noda bangsa” yang juga kotbah Natal 
PIKI oleh Pdt Kumar dari Gereja Kristus. Ditayangkan pada hari Minggu 8 Januari 2012. 

 PENYULUHAN PERTANIAN 

DPD PIKI biro Informasi telah melaksanakan program penyuluhan pertanian dua kali yaitu: 

(1) Penyuluhan pertanian di Desa Tanjung Bintang, Lampung Timur, nara sumber Yonatan 
Parapasan  

(2) Penyuluhan pertanian di Desa Agom Kecamatan Kalianda, 17- 30 September 2011.  Nara sumber 
adalah Yohanes Ginting, Yonatan Parapasan dan Darwin   

AUDIENSI DENGAN PEJABAT 

 DPD PIKI telah mengajukan surat permohonan Audiensi dengan pejabat pemerintah.  Audiensi 
dengan bapak Walikota Bandar Lampung telah dilaksanakan pada Oktober 2011.  Pengurus yang hadir 
dalam audiensi adalah Daniel, Dickson Siamnungkalit, Jonner Sitorus, Stefanus Wardoyo, dan Darwin 
Pangaribuan.  Sedangkan audiensi dengan pihak Gubernur belum dilaksanakan, masih menunggu 
konfirmasi dengan Asisten Gubernur 3.     

 

CERDAS CERMAT ALKITAB 

Bekerjasama  dengan Ikatan Alumni STT Shalom, Persatuan Guru Agama Kristen Lampung, PIKI 
menyelenggarakan lomba cerdas cermat Alkitab untuk remaja dan SMA.  Bertempat di Auditorium RS 
Advent,  Jumlah peserta adalah 200 siswa waktu pelaksanaan menjelang Paskah  April 2012. 

3.6  PARTISIPASI PROGRAM  

PARTISIPASI ACARA-ACARA OIKUMENE 

Ketua DPD PIKI secara rutin menghadiri acara setiap bulan yaitu acara Sahabat Kota.  Sahabat Kota 
adalah pertemuan rutin antara hamba Tuhan se Bandar Lampung.  Dalam acara ini PIKI turut 
mendukung kesatuan tubuh Kristus yang ada di Bandar Lampung. 

Acara-acara Oikumene lainnya yang PIKI mengirim utusan untuk hadir adalah  

1. DPD PIKI menghadiri pelantikan pengurus PGI Wilayah Lampung, Juni 2011 

2. DPD PIKI menghadiri pelantikan Pengurus Senior GMKI di gedung Pemuda diwakili oleh Edison 
Manalu hanya sayang gedung pertemuan tersebut tidak ditemui sehingga batal hadir, Agustus 
2011. 

3. DPD PIKI menghadiri pertemuan pemuda Batak Kristen diwakili oleh Sekretaris Jonner Sitorus, 
September 2011. 
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4.  DPD PIKI memenuhi undangan Konsultasi Wilayah II Sumbagsel GMKI di Gereja HKBP Tanjung 
Karang  

 

PARTISIPASI ACARA KEBANGSAAN 

DPD PIKI menghadiri acara sosialisasi Undag-undang Pemilu di Hotel Marcopolo, wakil PIKI dalam acara 
tersebut adalah Raflan Siahaan, April 2011 

DPD PIKI memberikan rekomendasi untuk berdirinya GAMKI (Gerakan Angkatan Muda Kristen 
Indonesia) Lampung.  Surat rekomendasi ditandatangani ketua dan sekretaris.  Agustus 2011  

PARTISIPASI DALAM PEMULIHAN STATUS TANAH YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN LAMPUNG di Jalan Cut 
Mutia, Tanjung Karang, sejak April 2012 dst. 

IV  KEUANGAN 

DPD PIKI telah mempunyai rekening organisasi atas nama PIKI (bukan atas nama perorangan) di 
rekening Bank Lampung.  Setiap penarikan uang harus ditandatangani oleh  ketua dan bendahara.  
Sehingga ada kontrol keuangan. 

Sumber pemasukan dana organisasi selama ini adalah dari iuran tahunan anggota, dan dari donatur.  
Adapun neraca keuangan satu tahun dilampirkan dalam laporan ini.   

 

 

V  EVALUASI  

Evaluasi program satu tahun dapat dikatakan berjalan dengan baik sesuai dengan rencana program 
kerja.  Selama tahun 2011, kendala utama adalah dana organisasi.  Roda organisasi selama ini dijalankan 
dengan uang pribadi pengurus.  Belum ada suntikan dana dari luar.  Iuran tahunan anggota yang selama 
ini ditarik habis dipakai untuk operasional pelaksanaan pelantikan pengurus baru, itupun tidak semua 
yang memberikan sumbangan iuran tahunan nya.  Untunglah, ketika pelaksanaan Natal 2011 ada 
sumbangan donatur sehingga sampai dengan laporan akhir tahun ini dibuat masih ada sisa saldo untuk 
menjalankan roda organisasi tahun 2012. 

Rencana DPP Pusat untuk Kongres DPP PIKI masih belum jelas dan pasti.  Pertikaian antara kubu 
reformis dan status quo  masih kental dirasakan.  Sikap DPD PIKI Lampung adalah masih netral melihat 
situasi perkembangan di Kongres nanti.  Dana untuk mengirim utusan ke Kongres masih ada dari sisa 
sedikit dana saldo Natal 2011. 

VI  PENUTUP 

Pesan awal tahun 2012 DPD PIKI adalah seperti pada pesan Natal yaitu  
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(1) Ditengah maraknya jual beli gelar teologi, marilah kita menjaga integritas seorang intelektual Kristen 
dengan tidak ”membeli gelar teologia” dari STT NGAWUR, karena hal itu jelas-jelas pelanggaran hukum 
dan mempermalukan diri sendiri dan gereja. 

(2) Sesuai amanat ketua umum DPP PIKI ketika pelantikan DPD, bahwa kita harus menjaga keutuhan 
keluarga kita masing-masing.   Pengurus PIKI tidaklah pantas apabila keluarganya tidak utuh karena 
seorang pengurus PIKI haruslah tak tercela ( I Timotius 3:2 dan AD ART PIKI pasal 16 ayat 8). 

Demikian laporan tahunan ini dibuat dan mohon pengurus DPD PIKI bersedia menjadi panitia kegiatan-
kegiatan DPD PIKI 2012 diantaranya adalah: 

1.  Pekan Paskah (Ketua ?, sekretaris ?) 

2. HUT Proklamasi  (Ketua ?, sekretaris?) 

3. Latihan Kader Kepemimpinan (Ketua? Sekretaris?) 

4. Perayaan Natal  (ketua? Sekretaris?) 

5. Kegiatan seminar dan lain-lain 

Mohon juga masukan dan tanggapan dari semua pengurus akan laporan tahunan ini.  God Bless Us. 

Ketua          Sekretaris 

 

Darwin Pangaribuan      Daniel 


