
Departemen Pelayanan Anak-Anak Konferens DKI Jakarta dan Sekitarnya 

 

visi misi Departemen Pelayanan Anak-Anak Konferens DKI Jakarta & Sekitarnya: 

 

Visi:   

Menuntun dan melatih anak-anak dan remaja agar bertumbuh secara rohani melalui pelajaran Alkitab 

serta mengajarkan mereka bersaksi untuk mempersiapkan diri dan orang lain mewarisi kerajaan 

surga. 

 

Misi: 

1.  Menuntun anak-anak dan remaja agar gemar mempelajari Alkitab melalui metode yang sesuai 

dengan perkembangan jaman. 

2.  Menuntun anak-anak untuk merasakan pengalaman pribadi berjalan bersama Yesus dan 

meninggikan nama Yesus. 

3.  Menjangkau anak-anak dan remaja di kota. 

4.  Mengembangkan sumber daya yang dapat digunakan untuk bersaksi dan mengabarkan Injil. 

5.  Melatih anak-anak dan remaja untuk terlibat dalam misi gereja. 

 

 

Semua program di Triwulan 1/2022 telah dilaksanakan dengan baik sesuai Rencana Kerja Departemen 

Pelayanan Anak-Anak Konferens DKI Jakarta & Sekitarnya Tahun 2022, yaitu: 

1.  Ten Days of Prayer for Children / 10 Hari Berdoa untuk Anak-Anak (Januari) 

2.  Teacher's Enrichment / Pembekalan Guru-Guru Sekolah Sabat Anak-Anak (Februari) 

3.  Global Children's Day (Maret) 

4.  Sertifikasi Guru-Guru SSAA Level 5 (Maret) 

5.  Children's Revival Week (April) 

 

1.  Ten Days of Prayer for Children / 10 Hari Berdoa untuk Anak-Anak 

 

“Ten Days of Prayer” atau “10 Hari Berdoa” merupakan program rutin GMAHK Sedunia yang dilakukan 

di setiap awal tahun.  Program ini sangat diperlukan menyadari betapa pentingnya mengawali tahun 

dengan penuh penyerahan kepada Tuhan melalui doa.  

 



Tak ketinggalan, Departemen Pelayanan Anak-Anak Konferens DKI Jakarta & Sekitarnya turut 

mengambil bagian dalam program ini. 

 

Setelah membagikan materi dan menganjurkan setiap gereja untuk melaksanakan program “10 Hari 

Berdoa” Khusus untuk Anak-Anak, banyak gereja yang turut mengambil bagian melaksanakan 

program ini. 

 

Mengusung tema tahun ini “Panggilan Tiga Malaikat untuk Berdoa”, anak-anak diajarkan apa 

pentingnya berdoa, mengapa mereka harus berdoa, dan menjadikan doa sebagai alat komunikasi 

mereka kepada Tuhan khususnya di akhir zaman ini.  Anak-anak pun diajarkan untuk tidak hanya 

mendoakan keluarga mereka, tetapi mendoakan juga orang lain seperti teman-teman, guru-guru, 

bangsa dan negara, terutama berdoa untuk orang-orang yang belum mengenal Yesus.  

 

Acara “10 Hari Berdoa” Khusus Anak-Anak ini sangat menarik karena mereka turut mengambil bagian 

dalam acara kebaktian.  Ada yang menjadi pembawa acara, menyanyikan lagu pujian, bahkan menjadi 

pembicara.  Untuk menarik minat anak-anak, kegiatan kreativitas juga ditambahkan setiap malam di 

akhir acara. 

 

Harapan kami, dengan keterlibatan anak-anak dalam program rutin “10 Hari Berdoa” ini, dapat 

menumbuhkan rasa senang berdoa pada anak-anak, agar mereka juga memiliki hubungan pribadi 

yang dekat dengan Tuhan khususnya di akhir zaman yang penuh tantangan. 

 

2.  Teacher's Enrichment / Pembekalan Guru-Guru Sekolah Sabat Anak-Anak 

 

Sesuai dengan jadwal yang terdapat di dalam Program Kerja Departemen Pelayanan Anak-Anak 

Konferens DKI Jakarta & Sekitarnya Tahun 2022, maka pada tanggal 20 Februari 2022, telah 

dilaksanakan acara Pembekalan Guru-Guru Sekolah Sabat Anak-Anak se-DKI Jakarta & Sekitarnya.   

 

Sebanyak lebih dari 480 peserta mengikuti acara Pembekalan ini yang dilakukan secara online melalui 

Zoom Meeting. 

 

Mengawali acara Pembekalan ini, renungan yang berjudul "Memahami Misi Pelayanan Anak-Anak" 

disampaikan untuk memberi pemahaman kepada Guru-Guru SSAA agar melayani dengan penuh kasih 

dan sepenuh hati sesuai dengan ajaran Yesus Kristus.  Selanjutnya, pembahasan tentang "Tantangan 

Mendidik Generasi Z & Generasi Alpha" juga dipaparkan untuk membuka wawasan Guru-Guru SSAA 

agar mengerti bahwa murid-murid SSAA saat ini adalah mereka yang disebut sebagai the real digital 

citizen (warga negara digital yang sebenarnya), sehingga guru-guru harus mencari metode pengajaran 

yang mengikuti perkembangan zaman di era digital, agar anak-anak tetap tertarik mengikuti acara 

SSAA.  Acara ini diakhiri dengan prakarya yang dinanti-nantikan juga oleh para peserta. 



 

3.  Global Children's Day 

 

Kegiatan Global Children's Day & Global Youth Day (Hari Anak Sedunia & Hari Pemuda Sedunia) adalah 

kegiatan tahunan dari General Conference yang dilaksanakan di seluruh dunia.   

 

Anak-Anak bersama Pemuda gereja diajarkan untuk menyatakan kasih mereka melalui aksi sosial 

dengan menjangkau keluarga, sahabat dan juga jemaat yang terlupakan. 

 

Dengan pertolongan Tuhan pada tanggal 19 Maret 2022 beberapa jemaat di Konferens DKI Jakarta 

dan Sekitarnya, telah melakukan kegiatan ini.  Anak-anak melakukan berbagai kegiatan aksi sosial 

seperti membersihkan halaman rumah warga dan lingkungan sekitar, memberikan makanan kepada 

yang membutuhkan serta melakukan pelayanan di panti asuhan. 

 

Anak-anak telah menyentuh hati Yesus dengan menjangkau orang-orang yang dilupakan oleh banyak 

orang.  Ini juga salah satu perwujudan dari thema gereja kita "I will go" -- "Aku akan Pergi".  Pergi 

untuk mewakili Tuhan, melayani orang yang membutuhkan pertolongan. 


