GARIS BESAR PROGRAM PELAYANAN (GBPP)
PERSEKUTUAN WANITA GEREJA TORAJA
PERIODE 2022 -2027
NO

PROGRAM
PRIORITAS

PROGRAM KERJA

POTENS
I

DREAM/TUJUAN

I

Bidang I: Pengembangan Spritualitas, Pekabaran Injil, dan Sosial Budaya (dibahas oleh Komisi I)

1

Teologi,
Spiritualitas
dan
Pekabaran
Injil

1. Pengakaran
teologi dan ajaran
Gereja Toraja
melalui PWGT
pada semua
lingkup pelayanan.
2. Pemahaman
mengenai
spiritualitas yang
utuh, yang
bermuara dalam
pekabaran Injil
yang utuh, yang
tercermin melalui
pikiran, perkataan
dan tindakan setiap
warga PWGT.

- Jumlah anggota PWGT
semakin bertambah,
yang membutuhkan
pemahaman tentang
teologi dan ajaran
Gereja Toraja secara
tepat.

Anggota PWGT dan
keluarganya memahami
serta menghidupi pokokpokok teologi
dan ajaran Gereja Toraja
yang masaranian dan
matorayan di tengah
perubahan masyarakat
global.

- Kelembagaan
PWGTpada masingmasing lingkup telah
tersedia.

Anggota PWGT dan
keluarganya memahami
arti spiritualitas kristiani
yang utuh, terutama
dalam meresponi masalah
dalam masyarakat, dan
memberlakukannya dalam
kehidupannya melalui
cara berpikir, berbicara
dan bertindak.

- Dukungan
MajelisGereja.

ALTERNATIF
KEGIATAN

TAHUN
PELAKSANAAN

PELAKSANA

Mensosialisasikan
Pengakuan Gereja
Toraja.

2022 -2027

Pengurus PWGT
di semua lingkup
pelayanan
bersinergi dengan
Majelis Gereja,
BPK dan BPS.

Mensosialisasikan Tata
Gereja Toraja

2022 -2027

Mendiskusikan isu-isu
dalam masyarakat yang
mengemuka, dalam terang
Firman Tuhan.

2022 -2027

PWGT pada
semua lingkup
pelayanan.

Menerbitkan bahan
khotbah dan PA tematis
untuk digunakan di jemaatjemaat, misalnya
menyangkut:
pengembangan budaya
damai dalam keluarga,
keugaharian, hubungan
Injil dan budaya, cinta
lingkungan, dst.

2022 -2027

PP PWGT.

1

NO

PROGRAM
PRIORITAS

PROGRAM KERJA

3. Peningkatan
pemahaman warga
PWGT tentang
Pekabaran Injil
(PI) yang utuh, dan
keterlibatan
PWGT dalam
kegiatan PI di
jemaat-jemaat,
maupun secara
bersama pada
lingkup klasis dan
sinode.

POTENSI

DREAM/TUJUAN

Tersedianya anggota
PWGT yang siap
mendukung pelayanan PI,
yang terus membutuhkan
pendalaman pemahaman
tentang PI yang utuh dan
cara-cara melaksanakan PI
atau memberitakan Injil
yang menyangkut
kesejahteraan hidup
segenap ciptaanNya.

Menguatnya semangat
dan gerakan pekabaran
Injil di kalangan warga
PWGT pada semua
lingkup pelayanan,
sebagai bentuk kesaksian
bagi dunia sekitar
tentang kasih Allah yang
menyelamatkan semua
ciptaanNya.

Warga jemaat yang
belum memahami dan
menghidupi nilai-nilai
Injil Yesus Kristus.

Berkembangnya
pemahaman warga
PWGT mengenai cara
melaksanakan tugas PI
yang bersahabat di
tengah masyarakat

ALTERNATIF
KEGIATAN

TAHUN
PELAKSANAAN

Memahami pandangan
Alkitab mengenai
pekabaran Injil yang utuh
dan mewujudnyatakan
nilai- nilai Injil dalam
keluarga, gereja dan
masyarakat.

2022 -2027

Pengurus PWGT
di semua lingkup
pelayanan
bersinergi dengan
Komisi PI Gereja
Toraja.

Menyediakan bahan
pemahaman Alkitab
menyangkut PI yang
utuh untuk digunakan
oleh PWGT di jemaatjemaat.

2022 -2027

PP PWGT. Dapat
dimuat dalam
GEMA atau
diterbitkan secara
khusus.

PELAKSANA

2

NO

PROGRAM
PRIORITAS

PROGRAM KERJA

POTENSI

Warga masyarakat yang
belum mengenal Yesus
sebagai Tuhan dan
Juruselamat dunia.

4. Pemanfaatan
Tehnologi
Informasi dan
Komunikasi (TIK)
untuk
menyebarkan dan
mengakarkan
pengajaran iman

Tersedianya GEMA
PWGT dan bahan –bahan
pembinaan warga Gereja
Toraja sebagai media
komunikasi yang memuat
informasi dan

DREAM/TUJUAN

Indonesia yang
majemuk.

Warga PWGT mampu
memahami,
mengakarkan dan
menyebarkan
pengajaran iman serta
kegiatan pelayanan
pekabaran Injil yang
utuh melalui

ALTERNATIF
KEGIATAN

TAHUN
PELAKSANAAN

PELAKSANA

Merencanakan program
PI sebagai bentuk
kesaksian jemaat yang
memberitakan Injil
kepada seluruh makhluk.

2022 -2027

PWGT pada
semua lingkup
pelayanan.

Melibatkan semua
anggota PWGT dalam
kegiatan PI di jemaat,
klasis dan sinode,
misalnya mengumpulkan
dana PI, mendukung
program PI di daerahdaerah PI.

2022 -2027

PWGT pada
semua lingkup
pelayanan.

Menerbitkan GEMA
PWGT yang memuat
bahan-bahan yang
relevan bagi kebutuhan
jemaat; disajikan dalam
bahasa sederhana;
memuat informasi lintas
lingkup pelayanan

2022 -2027

Penerbitan oleh
PP PWGT.

Penyebaran
GEMA oleh

3

NO

PROGRAM
PRIORITAS

PROGRAM KERJA

serta kegiatan
kesaksian dan
pelayanan jemaat.

POTENSI

bahan pembinaan bagi
warga PWGT di jemaat.

Tersedianya perangkat IT
dan SDM Gereja Toraja
yang dapat memanfaatkan
perangkat IT dan
menunjang pelayanan
jemaat, termasuk PWGT.

DREAM/TUJUAN

pemanfaatan media
cetak dan media sosial
lainnya.
Warga PWGT mampu
menggunakan perangkat
IT dan media sosial
secara bertanggung
jawab.

ALTERNATIF
KEGIATAN

TAHUN
PELAKSANAAN

PELAKSANA

pengurus klasisdan
jemaat.

PWGT; diusahakan agar
tiba tepat waktu di
jemaat-jemaat, misalnya
dengan mengirimkan
lewat jaringan internet.
Menerbitkan buku atau
artikel panduan tentang
cara pemanfaatan
tehnologi informasi dan
penggunaan media sosial
secara bertanggung
jawab.

2022 -2027

PP PWGT.

Pembinaan GCA

2022-2027

PWGT pada semua
lingkup pelayanan.
Bersinergi dengan
Tim GCA Gereja
Toraja
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NO

PROGRAM
PRIORITAS

PROGRAM KERJA

POTENSI

DREAM/TUJUAN

ALTERNATIF
KEGIATAN

TAHUN
PELAKSANAAN

Mengadakan lokakarya
cara menggunakan media
sosial secara bertanggung
jawab, yakni
memanfaatkan media
sosial untuk menabur
budaya damai,
menghindari hoaks dan
memupuk kesatuan
jemaat dan bangsa
(“cerdas bermedsos”).

2022 -2027

PWGT klasis dan
jemaat.

Mengadakan pelatihan
cara menggunakan IT
secara bertanggung jawab
untuk menunjang
pelayanan yang berfokus
pada damai sejahtera bagi
semua.

2022 -2027

PWGT pada
semua lingkup
pelayanan.

PELAKSANA

5

NO

PROGRAM
PRIORITAS

2

Sosial Budaya

PROGRAM KERJA

Penajaman nilainilai luhur budaya
Toraja oleh kekuatan
Injil yang
menyelamatkan,
dikemas dalam
pemahaman teologi
kontekstual yang
diwujudnyatakan
warga jemaat dalam
kesehariannya.

POTENSI

Anggota PWGT pada
semua lingkup
merindukan dan siap
menerima pembinaan
mengenai hubungan Injil
dan budaya Toraja.

DREAM/TUJUAN

Anggota PWGT
menghidupi nilai-nilai
luhur budaya Toraja
dalam terang
penghayatan Injil
Kristus (matorayan sia
masaranian).

ALTERNATIF
KEGIATAN

TAHUN
PELAKSANAAN

Menyelenggarakan
diskusi-diskusi dan
Pemahaman Alkitab (PA)
mengenai Injil dan
budaya Toraja yang
muncul dalam praktik
hidup masyarakat,
misalnya perkawinan
secara adat,
penyelenggaraan rambu
solo’ dan rambu tuka’,
kesetaraan dan kemitraan
perempuan dan laki-laki
dala m budaya Toraja.

2022 -2027

PELAKSANA

PWGT pada
semua lingkup
pelayanan.
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NO

PROGRAM
PRIORITAS

PROGRAM KERJA

POTENSI

DREAM/TUJUAN

ALTERNATIF
KEGIATAN

TAHUN
PELAKSANAAN

Mendukung
pengembangan,
pelestarian dan
pemaknaan seni budaya
khas Toraja dalam
terang nilai-nilai
kristiani. Misalnya
makna gerakan-gerakan
dalam setiap tari, sastra
Toraja (ulelean pare,
karume, dll), simbol atau
ekspresi budaya Toraja
lainnya, sesuai konteks
setempat.

2022 -2027

Memfasilitasi hak paten
tenun dan karya asli
Toraja

PELAKSANA

PWGT pada
semua lingkup
pelayanan
bekerja sama
dengan OIG
lainnya maupun
kelompok
budaya setempat.

Pengurus PWGT
bersinergi
dengan
pemerintah
setempat.
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NO

PROGRAM
PRIORITAS

PROGRAM KERJA

POTENSI

DREAM/TUJUAN

ALTERNATIF
KEGIATAN

TAHUN
PELAKSANAAN

PELAKSANA

Mengintegrasikan unsur
dan nilai budaya Toraja
yang sesuai dengan
nilai-nilai Injil dalam
ibadah-ibadah dan
acara-acara gerejawi.

2022 -2027

PWGT pada
semua lingkup
pelayanan.

Mengadakan diskusi
mengenai pengaruh
budaya modern sebagai
dampak globalisasi yang
disoroti dari pemahaman
kristiani.

2022 -2027

PWGT pada
semua lingkup
pelayanan.

Mengumpulkan dan
menerbitkan hasil-hasil
studi mengenai Injil dan
budaya.

2022 -2027

PP PWGT.

Pembinaan GCA

2022-2027

PWGT pada
semua lingkup
pelayanan.
Bersinergi
dengan Tim GCA
Gereja Toraja
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GARIS BESAR PROGRAM PELAYANAN (GBPP)
PERSEKUTUAN WANITA GEREJA TORAJA
PERIODE 2022 -2027
NO

II
1

PROGRAM
PRIORITAS

PROGRAM KERJA

POTENSI

DREAM/TUJUAN

Bidang II: Partisipasi Gereja Dalam Masyarakat (dibahas oleh Komisi II)
Pendidikan
1. Pengakaran nilaiKeluarga menjadi sarana
Setiap anggota keluarga
dan
nilai kristiani
anugerah Allah untuk
Gereja Toraja dapat
khususnya
menghayati serta
kesehatan
menumbuhkembangkan
mengenai
memajukan pendidikan
nilai-nilai kristiani.
pentingnya
dan merawat kesehatan
memajukan
sebagai bentuk
pendidikan dan
kesaksiannya mengenai
merawat kesehatan
Injil Kristus yang
dalam kehidupan
menyangkut seluruh
keluarga, serta
aspek kehidupan pribadi
dalam pengelolaan
dan masyarakat.
pendidikan/pelati
han, seperti Kursus
Bintranita,
Yayasan
Rehabilitasi
Bersumber
Masyarakat
(RBM).

ALTERNATIF
KEGIATAN

1. Menerbitkan bahanbahan pembinaan
keluarga, antara lain
mengembangkan
komunikasi yang sehat
dalam keluarga,
pendidikan seksualitas,
dsb.
2. Melaksanakan
pembinaan kesehatan
reproduksi bagi remaja
dan upaya penanganan
penurunan stanting

TAHUN
PELAKSANAAN

2022 -2027

PELAKSANA

1. PP PWGT
sebagai bahan
panduan untuk
pembinaan di
klasis dan
jemaat, dalam
kerja sama
dengan PKBGT,
PPGT, SMGT.
2. PWGT di
semua lingkup
bekerjasama
dengan
pemerintah.
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NO

PROGRAM
PRIORITAS

PROGRAM KERJA

2.Pendidikan
keluarga.

POTENSI

DREAM/TUJUAN

ALTERNATIF
KEGIATAN

TAHUN
PELAKSANAAN

PELAKSANA

Mengadakan pembinaan
keluarga secara kategorial
dan bersama- sama (ayah,
ibu, anak dan pemuda) di
tengah perubahan sosial
dan pergeseran nilai-nilai
yang sedang berlangsung.
Dilaksanakan secara
berkesinambungan.

2022 -2027

Penyelenggaraan di
klasis dan jemaat;
dapat dilakukan
bersama oleh
pengurus OIG
setempat, dan/atau
masing-masing
pengurus OIG
setempat.

Menyelenggarakan
pembinaan bagi
pasangan suami isteri
muda dalam jemaat,
antara lain mengenai
membangun keluarga
bahagia,
mengembangkan relasi
yang bersahabat dalam
mendampingi
pertumbuhan anak,
pengaturan ekonomi
keluarga yang
beertanggung jawab,
dsb.

2022-2027

PWGT jemaat.
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NO

PROGRAM
PRIORITAS

PROGRAM KERJA

3. Penyelenggaraan
Kursus Bintranita.

POTENSI

Tersedianya kaum
perempuan yang
berminat mengikuti
kursus ketrampilan.

Tersedianya SDM yang
terlatih, fasilitas
pendukung, serta
dukungan yang
berkelanjutan dari semua
anggota PWGT jemaat
serta mitra-mitra PWGT.
4. Pengembangan
berbagai
ketrampilan
perempuan.

Adanya narasumber dalam
jemaat, klasis dan
masyarakat yang dapat dan
bersedia mendukung
pengembangan
ketrampilan hidup
perempuan termasuk
pengembangan diri
perempuan.

DREAM/TUJUAN

ALTERNATIF
KEGIATAN

TAHUN
PELAKSANAAN

PELAKSANA

Kursus Bintranita
dikelola sesuai dengan
nilai-nilai kristiani;
bertambahnya jumlah
kaum perempuan yang
profesional di bidang
menjahit, salon, kuliner,
dan berbagai bentuk
ketrampilan, agar
hasilnya mampu
mengembangkan diri
peserta dan menopang
ekonomi keluarga.

Memperkuat kursus
Bintranita yang sudah
ada di beberapa tempat.

2022 -2027

Penyelenggara
kursus
Bintranita yang
sudah sedang
berlangsung.

Menjajaki dan mendorong
pembukaan kursus
Bintranita di jemaat/klasis
sesuai dengan kebutuhan
dan konteks jemaat/klasis
yang berangkutan.

2022 -2027

Pengurus PWGT
jemaat/klasis
yang siap untuk
membuka kursus
Bintranita, dalam
kerja sama
dengan PP
PWGT.

Berkembangnya berbagai
bentuk ketrampilan hidup
perempuan yang
mempunyai dampak bagi
pengembangan diri, dan
ekonomi keluarga yang
berkelanjutan.

Menyelenggarakan
kegiatan-kegiatan
pengembangan
ketrampilan perempuan,
misalnya merangkai
bunga, menata
lingkungan yang asri,
memanfaatkan lahan tidur
di sekitar rumah untuk
kebun sayur dan buahbuahan, mengembangkan
kebun hydroponik;
kuliner, dsb., yang sejauh
mungkin menopang
ekonomi keluarga yang
berkelanjutan

2022 -2027

PWGT jemaat
dalam kerja sama
dengan
institusi/lembag a
terkait.
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NO

PROGRAM
PRIORITAS

PROGRAM KERJA

5. Pengembangan
nilai dan pola
hidup sehat.

POTENSI

Menguatnya semangat
anggota PWGT untuk
hidup sehat.

Tersedianya tenaga
terlatih di bidang
kesehatan yang
menyeluruh (pereventif
dan kuratif).

Adanya dukungan
program Pemerintah.

DREAM/TUJUAN

Anggota PWGT
menghargai anugerah
Tuhan dengan
menerapkan pola hidup
sehat secara pribadi dan
dalam keluarga.

Kesehatan holistik
masyarakat meningkat;
tidak ada lagi atau
setidaknya
meminimalisasi warga
masyarakat yang
mengalami kurang gizi
dan gangguan mental.

ALTERNATIF
KEGIATAN

1. Mengadakan
penyuluhan kesehatan,
khususnya kesehatan ibu
dan anak, dalam kerja
sama dengan petugas
pemerintah terkait;
dilakukan secara
berkesinambungan.

TAHUN
PELAKSANAAN

PELAKSANA

2022 -2027

PWGT pada
semua lingkup
pelayanan
bersinergi
dengan instansi
terkait.

Mendorong pemeriksaan
kesehatan holistik warga
jemaat dan masyarakat
secara teratur sesuai
kebutuhan setempat.

2022 -2027

Pengurus PWGT
klasis dan jemaat
bersinergi
dengan instansi
terkait.

Mendeteksi sedini
mungkin gangguan
kesehatan mental di
kalangan warga jemaat
dan masyarakat.

2022 -2027

Pengurus PWGT
klasis dan
jemaat.

2. Mengkampanyekan
gerakan “kurangi makan
nasi, keluarga jadi sehat”
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NO

PROGRAM
PRIORITAS

PROGRAM KERJA

6. Pelayanan bagi
warga jemaat
berkebutuhan
khusus,
khususnya anakanak, melalui
program
Rehabilitasi
Bersumber
masyarakat
(RBM).

POTENSI

Pelayanan RBM selama
beberapa tahun telah
mampu menjangkau
khususnya anak-anak
berkebutuhan khusus
dan keluarganya.

Adanya tenaga-tenaga
sukarela yang memberi
diri untuk mendukung
dan melaksanakan
program RBM.
Dukungan PWGT jemaatjemaat dan para donatur.
Dukungan mitra RBM
yang mempunyai
perhatian terhadap
program RBM Gereja
Toraja.

DREAM/TUJUAN

Semakin banyak warga
jemaat khususnya anakanak yang dijangkau oleh
pelayanan RBM.
Semakin banyak warga
jemaat yang menyadari
perlunya perhatian lebih
dan pendampingan bagi
anggota keluarga yang
berkebutuhan khusus;
terutama dukungan dari
keluarga.
Semakin banyak warga
jemaat, masyarakat dan
pemerintah yang
memberi perhatian
penuh kepada anakanak dan orang dewasa
di sekitarnya yang
berkebutuhan khusus.

ALTERNATIF
KEGIATAN

Mengajak warga jemaat
untuk menanam
tanaman-tanaman herbal
di sekitar rumah.
Memberikan perhatian
lebih kepada kesehatan
fisik dan mental serta
spiritualitas warga
jemaat lansia.
Yayasan RBM
meningkatkan
pelayanannya untuk
menjangkau sebanyak
mungkin warga jemaat,
khususnya anak-anak,
yang membutuhkan
pelayanan khusus dan
keluarga mereka, dalam
kerjasama dengan Majelis
Gereja dan OIG setempat.
Yayasan RBM
menyelenggarakan
pengembangan SDMyang
menopang program RBM
dengan dedikasi, keahlian
dan ketrampilan yang
dibutuhkan, baik untuk
meningkatkan program
yang sedang berlangsung,
maupun untuk menjajaki
kemungkinan memperluas
pelayanan RBM di
klasis/jemaat yang
membutuhkannya.

TAHUN
PELAKSANAAN

PELAKSANA

2022 -2027

Pengurus PWGT
jemaat dan
klasis.

2022 -2027

PWGT jemaat.

2022 -2027

Dikordinasi oleh
PP PWGT
bersama Yayasan
RBM, serta
melibatkan
Majelis Gereja
dan PWGT
setempat.

2022 -2027

Yayasan
RBM dalam
kerja sama
dengan
pengurus PWGT
pada lingkup
pelayanan yang
bersangkutan,
dalam kerja sama
dengan Majelis
Gereja dan BPK
setempat.
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NO

PROGRAM
PRIORITAS

PROGRAM KERJA

POTENSI

Perhatian pemerintah,
khususnya dinas sosial.

DREAM/TUJUAN

Orangtua, jemaat
masyarakat dapat
menerima orang-orang
disabilitas tanpa
diskriminatif

ALTERNATIF
KEGIATAN

TAHUN
PELAKSANAAN

PELAKSANA

Meningkatkan kesadaran
warga jemaat dan
masyarakat mengenai
anak-anak dan orang
dewasa yang
berkebutuhan khusus, dan
menerima mereka sebagai
sesama serta membantu
pengembangan diri
mereka secara positif.

2022 -2027

Yayasan RBM
dalam kerja sama
dengan Pengurus
PWGT jemaat
dan klasis, OIG
serta Majelis
Gereja dan
Pengurus BPK
yang
bersangkutan
bersinergi
dengan
instansi/lembag a
lainnya.

14

NO

2

PROGRAM
PRIORITAS

Ekonomi

PROGRAM KERJA

POTENSI

DREAM/TUJUAN

ALTERNATIF
KEGIATAN

TAHUN
PELAKSANAAN

7. Perhatian lebih
kepada ODIV
(Orang dengan
HIV) dan korban
narkoba.

Semakin banyak warga
gereja dan masyarakat
yang menyadari perlunya
perhatian lebih kepada
ODIV dan korban
narkoba, serta mencegah
semakin meningkatnya
penularan HIV AIDS dan
korban narkoba.

PWGT semakin ikut
berperan aktif untuk
memberi perhatian
terhadap pencegahan
penularan HIV AIDS dan
penggunaan narkoba;
pemulihan para ODIV
dan korban narkoba; serta
mengatasi pola pikir dan
tindakan masyarakat yang
negatif terhadap ODIV
dan korban narkoba
beserta keluarga mereka.

Mensosialisasikan dan
membangun kesadaran
jemaat khususnya
PWGT, mengenai
kondisi para ODIV dan
korban narkoba, serta
mengembangkan
kegiatan-kegiatan yang
dapat mencegah
meningkatnya penularan
virus HIV AIDS dan
pengguna nakoba, yang
mencerminkan
pendampingan gereja
terhadap ODIV dan
korban narkoba.

2022 -2027

1. Pengelolaan
ekonomi
keluarga.

Semakin tumbuhnya
kesadaran anggota PWGT
tentang pentingnya
pengelolaan ekonomi
keluarga yang
bertanggung jawab demi
meningkatkan
kesejahteraan keluarga.

Meningkatnya
kemandirian dan
kesejahteraan
kehidupan ekonomi
anggota PWGT dan
keluarganya.

Mengadakan pembinaan
tentang keterampilan
pengelolaan keuangan
keluarga serta
mengembangkan pola
hidup ugahari atau
sederhana.

2022 -2027

PELAKSANA

PWGT
jemaat/klasis
dalam kerja sama
dengan PP
PWGT, Komisi
HIV AIDS dan
Pencegahan
Narkoba Gereja
Toraja, serta
Majelis Gereja,
BPK dan
pengurus OIG
pada lingkup
pelayanan yang
bersangkutan,
serta dengan
instansi terkait.
Pengurus PWGT
pada semua
lingkup
pelayanan,
bersinergi dengan
PKBGT, PPGT
dan SMGT.
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NO

PROGRAM
PRIORITAS

PROGRAM KERJA

POTENSI

DREAM/TUJUAN

ALTERNATIF
KEGIATAN

TAHUN
PELAKSANAAN

PELAKSANA

2. Partisipasi PWGT
dalam
pengembangan
ekonomi kreatif
masyarakat lokal.

Adanya dukungan
program Pemerintah.

Meningkatnya sinergi
PWGT dengan
pemerintah dalam
mengupayakan
peningkatan ekonomi
masyarakat lokal.

Melaksanakan pelatihanpelatihan untuk
meningkatkan
pendapatan ekonomi
keluarga yang
bertanggung jawab dan
produktif.

2022 -2027

PWGT pada
semua lingkup
pelayanan
bersinergi
dengan instansi
terkait.

3. Dukungan dan
kerjasama dengan
pengelola koperasi
simpan pinjam
yang mendukung
usaha ekonomi
keluarga,
dilaksanakan
dalam semangat
saling menopang.

Adanya koperasi simpan
pinjam “Syalom” yang
diprakarsai oleh pengurus
PWGT, dan lembaga
serupa di berbagai tempat
pelayanan PWGT.

Semakin banyak warga
PWGT yang
memanfaatkan koperasi
untuk menopang dan
membantu pengembangan
ekonomi keluarga.

Mendorong partisipasi
PWGT untuk
membangun kemitraan
dengan koperasi dalam
rangka mengembangkan
ekonomi masyarakat
yang berkeadilan.

2022 -2027

PWGT pada
semua lingkup
pelayanan dalam
kerja sama
dengan koperasi
yang ada di
lingkungannya.
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NO

PROGRAM
PRIORITAS

PROGRAM KERJA

4. Usaha Bintranita
berorientasi sosial
bisnis.

POTENSI

Jumlah alumni kursus
Bintranita semakin
bertambah.

Masih banyak alumni
kursus Bintranita yang
belum membuka usaha
mandiri, yang perlu
diberdayakan.

DREAM/TUJUAN

Alumni Bintranita yang
berkarakter kristiani,
mandiri, kreatif,
produktif serta dapat
menunjang ekonomi
keluarga dan
masyarakat.

ALTERNATIF
KEGIATAN

TAHUN
PELAKSANAAN

PELAKSANA

Menjajaki kemungkinan
mendirikan koperasi di
lingkungan masingmasing.

2022 -2027

PWGT
klasis/jemaat
yang
memungkinkan
untuk
menyelenggraka
n koperasi di
lingkungannya,
dalam konsultasi
dan kerjasama
dengan PP
PWGT dan
lembaga terkait.

Mendorong para alumni
untuk mengembangkan
usahanya.

2022 -2027

Mengupayakan bantuan
modal pertama bagi para
alumni untuk memulai
usahanya.

2022 -2027

PP-PWGT dan
Pengelola
Bintranita dalam
kerjasama dengan
dengan pengurus
PWGT klasis dan
jemaat yang
bersangkutan,
serta instansi
terkait.
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NO

PROGRAM
PRIORITAS

PROGRAM KERJA

POTENSI

DREAM/TUJUAN

Alumni Bintranita dapat
memberi kontribusi bagi
pengembangan kursus
ketrampilan bagi
masyarakat di sekitarnya
sesuai dengan kebutuhan
setempat.

3

Partisipasi
Politik dan
Kebangsaan

PWGT mewujudkan
partisipasi politis
profetik ditengah
pluralitas
kebangsaan dalam
perjumpaan lintas
agama dan budaya.

Banyaknya jumlah
anggota PWGT sebagai
warganegara yang perlu
dibekali agar dapat
melakukan tanggung
jawab politik moral yang
mensejahterakan
kehidupan masyarakat
dan segenap ciptaanNya.

Meningkatnya kesadaran
warga PWGT tentang
wawasan kebangsaan,
dan mampu memainkan
peran politik moral
secara aktif, positif dan
kritis demi kesejahteraan
masyarakat.

ALTERNATIF
KEGIATAN

TAHUN
PELAKSANAAN

Memonitor dampak
yang diberikan para
alumni bagi
pengembangan SDM
masyarakat sekitar.

2022 -2027

Mengadakan kegiatan
berkesinambungan yang
dapat meningkatkan
kemampuan para alumni,
misalnya dalam
manajemen usaha
maupun peningkatan
ketrampilan yang
digelutinya.

2022 -2027

Menyelenggarakan reuni
alumni Bintranita untuk
memperkuat
persaudaraan, komitmen
dan jejaring kerja sama.

2022 -2027

Mengadakan pendidikan
politik yang
berkesinambungan
menyangkut tugas dan
tanggung jawab warga
gereja dalam
mengupayakan
kesejahteraan
masyarakatdi mana
mereka berada
(tanggung jawab politis,
bnd. Yer. 29:7)

2022 -2027

PELAKSANA

Penyelenggara
Bintranita.

PWGT pada
semua lingkup
pelayanan
(sinodal, klasis,
jemaat).
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NO

PROGRAM
PRIORITAS

PROGRAM KERJA

POTENSI

PWGT memiliki
SDM yang
berwawasan
kebangsaan.
Ada anggota PWGT yang
terlibat langsung dalam
politik praktis. Misalnya:
anggota Partai Politik,
anggota Dewan
Perwakilan Rakyat,
Anggota Komisi
Pemilihan Umum (KPU),
Anggota Bawaslu (Badan
Pengawas Pemilu), Kepala
Desa/Lembang, Camat,
Bupati/Wakil Bupati dan
pejabat pemerintah
lainnya.

DREAM/TUJUAN

ALTERNATIF
KEGIATAN

TAHUN
PELAKSANAAN

PELAKSANA

Mengadakan penyuluhan
mengenai sikap moral
etis yang kristiani,
khususnya menghadapi
pemilihan pimpinan
masyarakat pada semua
lingkup (lembang,
kabupaten, propinsi,
pusat); menghindari
politik uang dan berbagai
bentuk transaksi politik
dan politisasi agama.

2022 -2027

PWGT pada
semua lingkup
pelayanan
(sinodal, klasis,
jemaat) dalam
kerjasama
dengan OIG
lainnya.

Membuat buku panduan
tentang partisipasi warga
gereja dalam kehidupan
politik yang
mensejahterakan
masyarakat.

2022 -2027

PP PWGT.
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NO

4

PROGRAM
PRIORITAS

Lingkungan
Hidup

PROGRAM KERJA

1. Optimalisasi peran
warga PWGT
dalam memelihara
kelestarian
lingkungan hidup.

POTENSI

Sebagian anggota PWGT
sudah sadar tentang
pentingnya melestarikan
lingkungan demi
kelanjutan kehidupan di
planit ini.

DREAM/TUJUAN

Warga PWGT menjadi
motivator (penggerak)
dan pelaku
pemeliharaan
lingkungan hidup yang
lestari demi
mengupayakan

ALTERNATIF
KEGIATAN

TAHUN
PELAKSANAAN

PELAKSANA

Mengadakan pertemuan
dengan warga gereja
termasuk PWGT, yang
terlibat dalam politik
praktis.

2022 -2027

PWGT dalam
kerjasama
dengan
BPS/BPSW/BPK
/Majelis Gereja.

Menyelenggarakan
seminar bagi jemaat
khususnya PWGT,
tentang tanggung jawab
manusia untuk merawat
alam dan semua ciptaan
Allah.

2022 -2027

PWGT pada
semua lingkup
pelayanan,
bersinergi
dengan OIG
lainnya,
Yayasan
Motivator
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NO

PROGRAM
PRIORITAS

PROGRAM KERJA

POTENSI

Sebagian anggota PWGT
sudah memiliki
pengetahuan dan
menerapkan
pemeliharaan lingkungan
hidup.

Adanya kearifan lokal
budaya Toraja yang
menekankan
keterhubungan yang akrab
dari semua ciptaan Allah
(integritas ciptaan), yang
dikenal dengan to
sangserekan
bane‟ – lolo tau, lolo
patuoan, lolo tananan.

DREAM/TUJUAN

integritas seluruh
ciptaan Allah.

ALTERNATIF
KEGIATAN

TAHUN
PELAKSANAAN

Mendorong warga
jemaat untuk:
- memelihara
kebersihan dan
keasrian lingkungan;
- menanam pohon
terutama di lokasi
yang gersang;
- mengupayakan air
bersih untuk konsumsi
masyarakat;
- mengembangkan
sikap hidup tanggap
bencana;
- mengolah sampah
agar berdaya guna;
- meminimalisasi
penggunaan plastik
- lomba halaman hijau,
toilet dan kamar mandi
bersih, penataan
halaman dan gedung
gereja yang asri.

2022 -2027

PELAKSANA

Pembangunan
Masyarakat
(MPM), BPS
Gereja Toraja,
Yayasan MPM
dan Yayasan
Tallu Lolona
serta instansi
terkait.
PWGT
jemaat/klasis.
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NO

PROGRAM
PRIORITAS

PROGRAM KERJA

2. Peningkatan
pelayanan Yayasan
Motivator
Pembangunan
Masyarakat
(Yayasan MPM).

POTENSI

Adanya Yayasan MPM
dan Yayasan Tallu
Lolona Gereja Toraja
yang bergerak dibidang
pemeliharaan
lingkungan.

Pusbinlat Kondoran telah
berfungsi menjadi pusat
pelatihan motivator
pembangunan desa,
mengembangkan
percontohan tanaman
ramah lingkungan,
mengembangkan
percontohan kebun
organik, serta pelatihan
tanggap bencana.

DREAM/TUJUAN

ALTERNATIF
KEGIATAN

TAHUN
PELAKSANAAN

PELAKSANA

PWGT melalui Yayasan
MPM terus menjadi
instrumen pengembangan
pertanian dan ekonomi
rakyat yang ramah
lingkungan serta
memfasilitasi masyarakat
untuk mengembangkan
sikap hidup tanggap
bencana.

Mengadakan pelatihanpelatihan menyangkut
pengelolaan lingkungan
hidup secara bertanggung
jawab, serta pertanian
yang ramah lingkungan.

2022 -2027

Pengurus PWGT
jemaat/klasis
dalam kerja sama
dengan Yayasan
MPM, serta
Majelis Gereja
dan BPK.
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III
1

Bidang III: Pengembangan Keugaharian dan Budaya Damai (dibahas oleh Komisi III)
Gaya Hidup
Pengembangan
Sebagian warga PWGT
Warga PWGT
a. Mengadakan
Ugahari
pemahaman dan
mulai menyadari
mendorong keluarganya
pembinaan warga
gaya hidup ugahari.
pentingnya
untuk mewujudkan
PWGT tentang makna
mengembangkan pola
spiritualitas keugaharian ,
spiritualitas
hidup ugahari yang dapat
antara lain dapat diri,
keugaharian, dan
menolong diri dan
menghargai perbedaan,
pentingnya
masyarakat untuk
menjauhi sikap
mengembangkan gaya
mencapai kehidupan
materialistis dan
hidup ugahari dalam
damai sejahtera untuk
konsumtif, tidak rakus
semua aspek
semua.
tapi mampu berbagi
kehidupan (termasuk
dengan sesamanya,
pelaksanaan Rambu
terutama berbagi dengan
Tuka‟ dan Rambu
mereka yang
Solo‟), demi
membutuhkannya.
kesejahteraan
keluarga dan
masyarakat.
b. Tatanan kampanye
dalam bentuk
sosialisasi dan
kegiatan. Seperti
memilah dan
membuat tempat
sampah, daur ulang
sampah plastic,
menanam pohon,
dan pemanfaatan
pekarangan.

2022 -2027

PWGT pada
semua lingkup
pelayanan,
bersinergi
dengan OIG
lainnya.
Kerja sama
dengan PKK,
Darma Wanita,
Dinas
Lingkungan
Hidup
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2

Pendampingan
dan advokasi
bagi
perlindungan
Anak dan
Perempuan.

1. Pemahaman dan
pembinaan
tentang
seksualitas,
gender,
kekerasan,
ketidakadilan.
2. Peningkatan
peran PWGT
untuk proaktif
mencegah
terjadinya tindak
kekerasan,
terutama
terhadap anak
dan perempuan,
dalam keluarga
(KDRT) dan
masyarakat.

Adanya UU PKDRT
(Penghapusan Kekerasan
dalam Rumah Tangga) dan
UU PA (Perlindungan
Anak), UU PKS
(Penghapusan Kekerasan
Seksual).

Sebagian warga gereja,
termasuk warga PWGT,
mulai menyadari
pentingnya
pembinaan/pendamping an
terhadap anak dan
perempuan korban
kekerasan, serta
mengupayakan langkahlangkah strategis untuk
mencegah dan mengatasi
kekerasan, demi
menumbuhkembangkan
budaya damai.

Meningkatnya kesadaran
warga gereja, termasuk
PWGT, dan masyarakat
tentang pentingnya
penyadaran dan advokasi
warga gereja dan
masyarakat menyangkut
perlindungan anak dan
perempuan;
termasuk upaya - upaya
menghindari terjadinya
tindak kekerasan serta
mengatasi meningkatnya
kekerasan yang terjadi
dalam keluarga dan
masyarakat.

Menerbitkan bahan
panduan diskusi
menyangkut
pengembangan gaya
hidup ugahari.
Mengadakan sosialisasi
UU PKDRT, PA dan
PKS
sebagai bagian dari upaya
menyadarkan warga
jemaat khususnya PWGT
untuk melawan
kekerasan dan
mengembangkan budaya
damai dalam keluarga,
gereja dan masyarakat.

2022 -2027

PP-PWGT dalam
kerja sama
dengan PKBGT,
PPGT, SMGT.

2022 -2027

PWGT pada
semua lingkup
pelayanan
bekerja sama
dengan Majelis
Gereja setempat,
OIG setempat
serta bersinergi
dengan KPA,
Biro Hukum
Gereja Toraja,
YPKT dan
Pemerintah.

Mendampingi korban
kekerasan secara
berkesinambungan,
antara lain dengan
membuka jaringan
hotline yang
memungkinkan para
korban dapat
menghubungi “ tim
pendamping melawan
kekerasan,” yang
diharapkan ada di
setiap jemaat.

2022 -2027

Pengurus PWGT
jemaat dan
klasis.
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3. Pelayanan
Konseling
Pastoral kepada
anak dan
perempuan
korban
kekerasan.

Adanya Komisi
Perlindungan Anak
(KPA) Gereja Toraja.

Mengadakan pelatihan
tenaga sukarela yang
bersedia pendamping
korban kekerasan.

2022 -2027

PP PWGT.

Adanya sekolah-sekolah
yang diasuh oleh gereja
dan pemerintah serta
swasta lainnya.

Mengusahakan rumah
aman bagi korban
kekerasan pada tingkat
Klasis.

2022 -2027

Mendukung program
Gita Sahabat.

2022 -2027

Menjajaki dan
mendukung adanya
wadah konseling di
klasis dan jemaat.

2022 -2027

Mengadakan pelatihanpelatihan konseling.

2022 -2027

Pengurus PWGT
pada semua
lingkup
pelayanan dalam
kerjasama dengan
pemerintah dan
lembaga terkait.
PWGT pada
semua lingkup
bersinergi dengan
Komisi Pastoral
dan Konseling
Gereja Toraja,
Komisi
Perlindungan
Anak (KPA)
Gereja Toraja,
PKBGT dan
Instansi terkait.

Kebutuhan yang
meningkat bagi adanya
pelayanan pastoral untuk
korban kekerasan.
Adanya anggota PWGT
yang bersedia dilatih
menjadi tenaga pastoral.
Adanya unit kerja Komisi
Konseling Pastoral Gereja
Toraja.

Anak dan Perempuan
korban kekerasan
menerima pelayanan
pastoral dan konseling
yang memulihkan luka
batin, trauma dan
mengembalikan
kepercayaan diri.
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4. Penjajakan
kemungkinan
pengadaan
asrama bagi
pelajar yang
datang dari desa
ke kota.

Semakin banyak remaja
dan pemuda yang
menuntut ilmu di semi
kota dan kota besar.

Adanya asrama pelajar
yang dikelolah sesuai
dengan nilai-nilai
kristiani demi
meminimalisasi
penggunaan rumah kos
yang tanpa
pendampingan yang
bertanggungjawab.

Menjajaki kemungkinan
pengadaan asrama pelajar
yang dikelola secara
bertanggungjawab.

2022 -2027

Pengurus PWGT
jemaat/klasis
dalam kerja sama
dengan PP
PWGT dan BPS.

Catatan: Menyuarakan anti kekerasan gender dan seksualitas dalam pelaksanaan JamNas V SMGT dan Praya XI PPGT.
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NO

PROGRAM
PRIORITAS

PROGRAM KERJA

POTENSI

DREAM/TUJUAN

ALTERNATIF
KEGIATAN

TAHUN
PELAKSANAAN

PELAKSANA

Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penguatan Kelembagaan, Umum dan Keuangan (dibahas oleh Komisi IV)
1

Sumber Daya
Manusia dan
Penguatan
Kelembagaan

1. Pengorganisasian
warga PWGT untuk
pembangunan
persekutuan demi
mewujudkan visi
Gereja Toraja 20212026, yakni: “Gereja
Toraja Satu dalam
Pelayanan
Bersama,” pada
lingkup jemaat dan
klasis, yang terikat
secara sinodal.

Adanya kelembagaan
PWGT mulai dari lingkup
jemaat, klasis dan sinodal.

Meningkatnya kesadaran
dan solidaritas warga
PWGT di semua lingkup
pelayanan, dan kesatuan
jemaat-jemaat Gereja
Toraja dalam pelayanan
bersama sebagai wujud
kesatuan tubuh Kristus.

Data Base PWGT yang
sedang dikerjakan.

Meningkatnya
pengetahuan dan
ketrampilan warga
PWGT dalam memimpin
dan mengelola
kelembagaan PWGT
yang berporos pada kasih
Kristus.

Mengadakan pertemuan
PWGT secara periodik
pada lingkup jemaat,
klasis dan sinodal untuk
mengokohkan
persekutuan dan
komitmen melayani dan
bersaksi bersama sesuai
dengan visi dan misi
Gereja Toraja, lewat
kegiatan-kegiatan
PWGT.

2022 -2027

PWGT pada
semua lingkup
pelayanan.

Menyelenggarakan
kegiatan-kegiatan
bersama pada lingkup
jemaat, klasis dan
sinodal, misalnya
pembersihan lingkungan,
penanaman pohon, atau
pesparawi pada lingkup
klasis.

2022 -2027

Pengurus PWGT
jemaat, klasis
dan sinodal
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NO

PROGRAM
PRIORITAS

PROGRAM KERJA

POTENSI

DREAM/TUJUAN

ALTERNATIF
KEGIATAN

Mengadakan pertemuan
raya perempuan Gereja
Toraja sekali dalam lima
tahun, sebagai sarana
untuk: mempererat
persekutuan, berbagi
pengalaman dan
kesaksian mengenai
pelayanan PWGT di
jemaat/klasis;
mengadakan seminarseminar mengenai isu- isu
kontemporer yang
berkaitan dengan upaya
mengatasi kekerasan dan
mengembangkan budaya
damai; serta
menyelenggarakan
pesparawi, lomba olah
raga dan berbagai
ketrampilan.

TAHUN
PELAKSANAAN

2022 -2027

PELAKSANA

PP PWGT dalam
kerja sama
dengan pengurus
klasis.
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NO

PROGRAM
PRIORITAS

PROGRAM KERJA

POTENSI

DREAM/TUJUAN

Terpetakannya data
base PWGT di semua
lingkup

2. Pengembangan
sinergitas PWGT,
PKBGT dengan
PPGT dan SMGT
dalam rangka
penyiapan SDM
Gereja Toraja pada
masa kini dan
masa depan.

Besarnya jumlah generasi
muda yang aktif dalam
kegiatan jemaat, memberi
harapan bagi masa depan
Gereja Toraja,
mensyaratkan perlunya
memperlengkapi anak
dan pemuda menjadi
kader Gereja Toraja pada
masa kini dan masa depan

Adanya sinergitas
PWGT, PKBGT,
PPGT
dan SMGT dalam
pengembangan SDM
Gereja Toraja.

ALTERNATIF
KEGIATAN

TAHUN
PELAKSANAAN

Pengurus Pusat PWGT
merancang dan
menjadwalkan kunjungan
kerja terpadu dan
pembinaan ke klasisklasis, dengan memberi
perhatian kepada klasisklasis terpencil.

2022 -2027

Perhatian Lebih Kepada
Lansia
Membangun kerjasama
dengan PMG untuk
pemuktahiran data
PWGT

2022 - 2027

PWGT bekerjasama
dengan Pemerintah
memberi perhatian
kepada pengembangan
generasi muda dalam
pendampingan.

2022 -2027

PELAKSANA

PP-PWGT dalam
kordinasi dengan
Ketua V BPS.

PP PWGT dalam
kerja sama
dengan pengurus
klasis.
PWGT pada
semua lingkup
pelayanan, dalam
kerjasama dengan
OIG lainnya dan
BPS.
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NO

PROGRAM
PRIORITAS

PROGRAM KERJA

POTENSI

DREAM/TUJUAN

.

ALTERNATIF
KEGIATAN

TAHUN
PELAKSANAAN

PWGT terlibat langsung
melayani SMGT.

2022 -2027

PWGT mendukung
kegiatan PPGT dan
SMGT, misalnya dalam
bentuk dukungan dana
bagi pelaksanaan
program mereka.

2022 -2027

PELAKSANA

PWGT memberi
Perhatian Lebih kepada
generasi muda dalam hal
pendampingan
Melaksanakan ret ret
Pasutri dan keluarga
yang dirangkaikan
dengan pembinaan
3. Pemanfaatan
Teknologi
Informasi untuk
menyebarkan
informasi yang
mendukung
pelayanan
PWGT.

Meningkatnya
kesadaran
anggota PWGT
tentang
pentingnya
pemanfaatanIT
untuk
melancarkan
komunikasi dan
pelayanan.

Warga PWGT mampu
menggunakan IT secara
aktif dan produktif untuk
meningkatkan kualitas
pelayanan PWGT dan
jemaat.

Mengadakan pelatihanpelatihan menyangkut
pemanfaatan teknologi
IT bagi kelancaran
pelayanan.

2022 -2027

Pengurus PWGT
pada semua
lingkup
pelayanan,
bersinergi
dengan bidang
IT Gereja Toraja
dan jemaat.
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NO

PROGRAM
PRIORITAS

PROGRAM KERJA

POTENSI

DREAM/TUJUAN

ALTERNATIF
KEGIATAN

TAHUN
PELAKSANAAN

PELAKSANA

Adanya perangkat IT.
Adanya SDM yang
terlatih dan kompeten di
bidang IT.
4. Pembinaan
/pengembangan
kapasitas SDM
warga PWGT
melalui pelatihan
demi penguatan
kelembagaan.

Anggota PWGT siap
untuk memperlengkapi
diri, dan diperlengkapi
untuk pengembangan
diri yang berkaitan
dengan kepemimpinan
kristiani.

Meningkatnya kualitas,
kapasitas dan komitmen
kepemimpinan Pengurus
PWGT pada semua
lingkup pelayanan, yang
digerakkan oleh
spiritualitas kristiani dan
wawasan kebangsaan.

Mengadakan Latihan
Kepemimpinan
Perempuan (LKPr) pada
lingkup sinodal, klasis
dan jemaat.

2022 -2027

PP PWGT
bekerja sama
dengan pengurus
PWGT
jemaat/klasis
serta BPS dan
BPK Gereja
Toraja dalam
sinergitas dengan
Yayasan Insan
Mandiri Terpadu
(IMT).
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NO

PROGRAM
PRIORITAS

PROGRAM KERJA

POTENSI

Adanya pengurus PWGT
di semua lingkup
pelayanan.

Tersedianya daya dan
dana.

ALTERNATIF
KEGIATAN

DREAM/TUJUAN

TAHUN
PELAKSANAAN

PELAKSANA

2022 -2027

Pengurus PWGT
jemaat, klasis,
sinodal, dalam
sinergitas dengan
Yayasan Insan
Mandiri Terpadu
(IMT).

Menyusun panduan
2022 -2027
Latihan Kepemimpinan
Perempuan (LKPr) Gereja
Toraja, serta pelatihanpelatihan danlokakaryalokakarya menyangkut halhal khusus tersebut di atas,
sesuai dengan kebutuhan
jemaat atauklasis yang
bersangkutan.

PP PWGT dalam
kerja sama
dengan pengurus
PWGT
klasis/jemaat.

Menyelenggarakan
pelatihan-pelatihan atau
lokakarya-lokakarya demi
meningkatkan pelayanan
PWGT sesuai dengan
kebutuhan PWGT
setempat, misalnya:
-

pelatihan
berkhotbah;

-

pelatihan
memimpin liturgi;

-

pelatihan kantoria;

-

pelatihan
memimpin PA.

32

NO

2

PROGRAM
PRIORITAS

Sumber Dana

PROGRAM KERJA

1. Pengumpulan
dana PWGT jemaat
untuk menunjang
program jemaat,
klasis dan sinodal
(PP PWGT).

POTENSI

Adanya komitmen dan
kesehatian anggota PWGT
untuk mewujudkan dan
menopang persekutuan,
kesaksian dan pelayanan
melalui program/kegiatan
PWGT pada semua
lingkup jemaat, klasis dan
sinodal.

ALTERNATIF
KEGIATAN

DREAM/TUJUAN

Dalam semangat
persekutuan semua
anggota PWGT sehati
untuk menunjang
pelaksanaan
program/kegiatan
PWGT dan
pembiayaannya pada
semua lingkup
pelayanan.

Mengumpulkan dana:
-

Dana Pelayanan
Perempuan;

-

Persembahan
Syukur Bulanan;

-

Persembahan
Minggu pertama
setiap bulan;

-

Persembahan
kebaktian Paskah,
HUT PWGT dan
Natal;

-

Persembahan
kebaktian
oikumene (HDS,
HPPGA);

TAHUN
PELAKSANAAN

2022 -2027

PELAKSANA

PWGT jemaat
dan klasis.
Perlu dicatat
bahwa anggota
PWGT ada di
jemaat-jemaat.
PP PWGT dan
Pengurus PWGT
klasis tidak
mempunyai
anggota langsung,
namun lebih
berfungsi sebagai
fasilitator
implementasi
program bersama
pada
lingkup yang
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NO

PROGRAM
PRIORITAS

PROGRAM KERJA

POTENSI

ALTERNATIF
KEGIATAN

DREAM/TUJUAN
-

Dana Pekabaran
Injil;

-

Dana Mandiri;

-

Dana Koordinator
Wilayah

Menugaskan Rapat Kerja
I PWGT untuk membahas
lebih lanjut mengenai
besaran dana- dana yang
dikumpulkan dan
kategori klasis
menyangkut alokasi dana,
dengan merujuk kepada
Tata Kerja PWGT 2018,
hal. 17-20.

TAHUN
PELAKSANAAN

PELAKSANA

lebih luas (klasis
dan sinodal)
sesuai dengan
kesepakatan pada
persidangan
PWGT
2023
(Raker I PWGT)

PP PWGT dan
wakil pengurus
klasis.

Catatan:
Sebelum Raker I
PWGT,
pengaturan
pengumpulan
dana-dana PWGT
tetap
mempedomani
Tata Kerja PWGT
2018, hal.17-20.
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NO

PROGRAM
PRIORITAS

PROGRAM KERJA

2. Penggalangan
dana pada semua
lingkup pelayanan
PWGT untuk
menopang
program/kegiatan
pelayanan PWGT
jemaat dan klasis
maupun kegiatan
bersama pada
lingkup sinodal (PP
PWGT).

POTENSI

Untuk menunjang
berbagai kegiatannya,
PWGT telah
berpengalaman
menyelenggarakan
program penggalangan
dana baik dari kalangan
anggota PWGT sendiri,
maupun dalam
melibatkan jemaat,
masyarakat, dan mereka
yang peduli terhadap
program PWGT maupun
unsur pemerintah.

DREAM/TUJUAN

Program/kegiatan PWGT
tidak hanya didukung
oleh anggota PWGT
tetapi juga mereka yang
bersimpati dan bersedia
memberi dukungan dana
bagi penyelenggaraan
program/kegiatan PWGT
pada semua lingkup
pelayanan.

ALTERNATIF
KEGIATAN

TAHUN
PELAKSANAAN

PELAKSANA

Pengurus PWGT pada
semua lingkup pelayanan
merencanakan program
dan strategi
penggalangan dana untuk
menunjang
program/kegiatan
terutama yang
membutuhkan dana
melebihi kemampuan
PWGT.

2022 -2027

PWGT pada
semua lingkup
pelayanan.

Mendukung
pembangunan Pusat
Pelayanan Gereja Toraja
(ex-asrama Elim).
Melalui aksi
5000/orang/Bulan
selama 2 tahun

2022 -2027

PWGT pada
semua lingkup
pelayanan.

Sebagai bagian integral
dari Gereja Toraja,
PWGT ikut mendukung
program/kegiatan Gereja
Toraja pada semua
lingkup pelayanan
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NO

PROGRAM
PRIORITAS

PROGRAM KERJA

POTENSI

DREAM/TUJUAN

ALTERNATIF
KEGIATAN

Sekaitan dengan Gereja
Toraja yang menjadi
tuan dan puan rumah
Sidang Raya PGI tahun
2024, PWGT
mendukung
penyelenggaraan
Pertemuan Raya
Perempuan PGI dan
Sidang Raya PGI, melalui
aksi oleh pencairan dana
oleh panitia bekerjasama
dengan Pengurus Pusat
PWGT yang akan
dijalankan pada tahun
2023

TAHUN
PELAKSANAAN

2024

PELAKSANA

PWGT pada
semua lingkup
pelayanan.
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