
Komisi E: PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI 
INFORMASI 

 

Cakupan Umum 

 Keterlibatan dalam penginjilan dan pelayanan masyarakat 

 Penyediaan bahan-bahan baru yang bermanfaat untuk peningkatan keterampilan dan kepahaman  

 Pengenalan kepada keterampilan dan kepahaman yang lebih sesuai dengan kondisi geografis dan 
sosial di Indonesia 

 Media IT dan internet untuk dapat difungsikan dengan lebih menyeluruh dan lebih efisien dan 
aplicable. 

 

Usulan-usulan Pengembangan dan Teknologi Informasi 

 Keterlibatan dalam pelayanan penginjilan untuk mensukseskan program lima tahun dari GC 
(Reach Up, Reach Out, Reach Across) 

o Pengembangan Kerohanian, Penginjilan, dan Pelayanan Masyarakat 

 Menganjurkan untuk menyetujui pemahaman kembali (reinforcement) bahwa kegiatan-
kegiatan yang dirancang di Klub akan selalu berlandaskan atas perintah agung dari Yesus 
dalam Matius 28:19, 20. 

 Menganjurkan untuk menyetujui pernyataan bahwa keterlibatan semua pihak sangat 
diperlukan untuk mensukseskan Program Lima Tahunan dari General Conference (Reach 
Up, Reach Out, Reach Across) adalah juga menjadi tanggung-jawab Klub, Pengurus, dan 
anggotanya dengan demikian dapat memenuhi Pernyataan Misi Departemen Pemuda 
Advent Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh (”GMAHK”) 

 Mengingat bahwa kegiatan ke-pathfinder-an adalah ilmu untuk mempersiapkan seorang 
anak Tuhan menjadi pelayan bagi Tuhan dan sesama, dimana akhirnya mempersiapkan 
seseorang itu menjadi pewaris kerajaan Surga, menganjurkan agar hal ini terus-menerus 
didengungkan dan disampaikan pada setiap penyelenggaraan kelas dan kepada setiap 
anggota klub. 

o Pelayanan Masyarakat 

 Menganjurkan untuk setiap Klub membuat program khusus untuk pelayanan masyarakat 
termasuk Tanggap Darurat, Tanggap Bencana, Charity Clinic, pelayanan ke Panti Jompo 
dan Panti Asuhan (anak-anak yatim dan lansia) termasuk kegiatan bersama dengan 
organisasi lainnya yang non organisasional gereja. 

 Memasukkan tuntutan-tuntutan dasar pada tiap kelas untuk mengasihi dan melayani 
orang lain  secara sederhana seperti membagikan traktat kesehatan (mungkin yang ini 
sudah ada), membagikan makanan dalam bungkus / kotak pada orang-orang miskin di 
sekitar gereja (untuk awal tidak usah banyak), membagikan pakaian baru atau bekas 
layak pakai pada sesama yang membutuhkan, menghafalkan beberapa ilmu dasar 
kesehatan tubuh dan membagikannya pada anak-anak di sekitar gereja yang bisa 



ditemui, kerja bakti membersihkan sampah di lingkungan gereja, dan segala kegiatan 
sosial lainnya yang mungkin dilakukan oleh para pathfinder/CMG. 

 

 Pengembangan Materi Kepahaman dan Keterampilan  

o Mengingat bahwa bahan-bahan Keterampilan dan Kepahaman yang digunakan Klub 
Pathfinder di Indonesia didasarkan dari pengembangan yang dilakukan oleh North American 
Division (”NAD”), menganjurkan agar setiap penambahan Keterampilan dan Kepahaman dari 
NAD akan selalu dapat diserap di Klub Pathfinder di Indonesia 

o  Dalam hal ini secara administrasi kita berada di bawah General Conference dan oleh karena 
itu kita harus mengacuh kepada General Conference, tetapi untuk Sumber Materi 
(Resources) kita bisa mengambil dari mana saja, asalkan tidak bertentangan dengan 
prinsip dan dasar kepercayaan kita sebagai anggota Gereja MAHK.  

 Menjalin komunikasi lewat internet dengan seluruh penggiat ke-pathfinder-an 

o Menganjurkan untuk pengoordinasian informasi ke-pathfinder-an di internet untuk Uni 
Indonesia Kawasan Barat (“UIKB”) di website agar berinduk ke website www.PA-UIKB.net yang 
merupakan website resmi Departemen Pemuda Advent UIKB. 

o Menganjurkan agar seluruh wadah komunikasi lainnya di internet, termasuk Facebook, Blog, 
Website, Twitter, dan lain-lain agar selalu berinduk ke website www.PA-UIKB.net yang 
merupakan website resmi Departemen Pemuda Advent UIKB. Pimpinan Departemen Pemuda 
Advent UIKB selanjutnya akan merangkul seluruh situs informasi ini agar tetap mendapatkan 
persejutuan dari Departemen Pemuda Advent UIKB.  

o Menganjurkan untuk membuka mailing list khusus untuk komunikasi antar anggota Master 
Guide di seluruh UIKB agar dapat saling membagi informasi dalam meningkatkan pelayanan 
ke-pathfinder-an. Administrasi mailing list akan dikontrol oleh moderator admin yang 
ditentukan oleh Departemen Pemuda Advent UIKB.  

o Mengingat fasilitas keanggotaan Master Guide secara online sudah dimungkinkan di website 
resmi www.PA-UIKB.net, maka dianjurkan agar seluruh anggota Master Guide di seluruh UIKB 
dapat mendaftarkan diri secara online. Hal ini dimaksudkan untuk dapat memberikan 
informasi yang akurat mengenai gambaran keanggotaan dan keaktifan para Master Guide. 

 

http://www.pa-uikb.net/
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