
FIELD SECRETARY – NDR/IEL 
 

I. PENDAHULUAN 
 

GEREJA sebagai tubuh Kristus dibangun untuk memelihara (Nurturing), 
menyebarluaskan kebenaran Firman Allah untuk menjadikan murid Yesus 
seluruh bangsa (Discipleship) dan mencari dan menyelamatkan yang hilang 
(Reclamation). 
 

GEREJA adalah bersaksi “…memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar 
dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya 
yang Ajaib.” 1 Petrus 2:9. 
 

“JEMAAT adalah alat yang ditentukan oleh Allah untuk keselamatan manusia. 
Jemaat itu telah diorganisasikan untuk pelayanan, dan tugasnya ialah membawa 
kabar Injil ke seluruh dunia.” – Kisah Para Rasul, hlm. 9. 
 

“Semua tanggungjawab itu terletak atas semua orang-orang Kristen. Setiap 
orang, untuk meluaskan talenta dan kesempatan yang ada padanya, haruslah 
memenuhi perintah Juruselamat itu. Kasih Kristus yang telah dinyatakan kepada 
kita, membuat kita berhutang kepada orang-orang yang belum mengenal Dia. 
Tuhan telah memberikan kepada kita terang, bukan untuk diri kita saja, tetapi 
juga diberikan kepada orang lain. - Kebahagiaan Sejati, hal. 74. 

 
 

II. LATAR BELAKANG: 
 

Latar belakang terbentuknya Field Secretary – NDR (Nurturing, Discipleship, 
Reclamation/IEL (Integrated Lifestyle Evangelism): 

 
Berdasarkan hasil evaluasi pekerjaan Tuhan khususnya di wilayah Southern 
Asia-Pacific Division of Seventh-Day Adventists beberapa tahun belakangan 
ini, adanya indikasi banyaknya keanggotaan yang berkurang sementara 
penginjilan terus berjalan dan banyak yang dimenangkan untuk Tuhan. 
 
Untuk mempertahankan iman dan keberadaan anggota jemaat tetap setia, 
terpelihara dalam gereja serta semakin giat terlibat dalam pekabaran injil, 
Pimpinan Organisasi melihat perlunya membentuk wadah khusus yang dapat 
memberi perhatian dalam haltersebut di atas. Inilah awal terbentuknya Field 
Secretary – NDR/IEL. 

 
III. TUJUAN SECARA MENYELURUH: 

 
A. Pertumbuhan Rohani:    

 
Meningkatkan komitmen anggota jemaat dalam mempelajari Firman 

Allah yang Kudus dan Roh Nubuat; mengalami ibadah yang cukup 



bermakna; mengembangkan kesetiaan dalam penatalayanan secara 
menyeluruh, dan mempraktikkan disiplin rohani yang memperkaya yang 
mengembangkan hubungan erat dengan Allah dan semua pengikut-Nya. 

 
B. Kepemimpinan Hamba 

 
Mengembangkan model kepemimpinan yang keteladanan, peka 

rohani, dan tanggap terhadap kebutuhan lapangan dalam hal 
perencanaan, pengelolaan, pengarahan, dan sumber daya untuk 
kemajuan pekerjaan Tuhan. 

 
C. Menjadikan Murid dan Misi 

 
Mengembangkan prinsip-prinsip dan program-program dalam 

pemuridan meliputi pengasuhan rohani, pertumbuhan pemuridan yang 
berarti, mengembalikan yang hilang dan mendorong serta memotifasi 
setiap anggota jemaat terlibat dalam bersaksi menjangkau daerah yang 
sudah mengenal kebenaran dan daerah-daerah yang belum terjangkau.  

 
 

IV. DEFENISI, FUNGSI, DAN TUJUAN 

Definisi: 
 

Pemeliharaan, Pemuridan, Reklamasi dan Gaya Hidup Penginjilan Terpadu 
atau disebut NDR-IEL adalah sebuah inisiatif yang dirumuskan oleh SSD (Southern 
Asia-Pacific Division) – Divisi Asia-Pasifik Selatan yang dikuatkan dengan 
pernyataan misi gereja Masehi Advent Hari Ketujuh yaitu, “ Menjadikan murid 
Yesus Kristus yang hidup sebagai kesaksian dari kasih-Nya dan mewartakan 
kepada semua orang, Injil kekal dari pekabaran tiga malaikat sebagai persipan 
untuk kedatangan Yesus yang segera. (Matius 28:18-20, Kisah 1:8, Wahyu 14:6-
12). “  
 

Fungsi: 

1. Membantu pelaksanaan KPI terkait pemuridan dalam “Renstra I Will Go”. 

2. Berkoordinasi dengan semua departemen dalam perencanaan, promosi, dan 

pelatihan di bidang gaya hidup penginjilan terpadu, pengasuhan, pemuridan, 

dan reklamasi. 

3. Berkolaborasi dengan departemen lain dalam merancang dan memproduksi 

sumber daya di NDR/IEL. 

Tujuan: 

Pelayanan kordinasi ke semua departemen di gereja melalui pelatihan, 

evangelisasi dan sumber-sumber pengembangan dalam area pemeliharaan, 



penginjilan dan reklamasi untuk memperlengkapi anggota-anggota gereja 

terlibat secara menyeluruh (TMI).  

 

V. ISU STRATEGI 

 

1. Pemeliharaan dan Reklamasi: 

Anggota gereja yang bertumbuh dan berkomitmen sebagai hasil anugerah Allah. 

Hal ini dicapai melalui penerapan program dan sumber daya kontekstual dalam 

pengasuhan, pemuridan, reklamasi bekerja sama dengan departemen SSD dan 

mitra kerja di Uni dan Daerah/Konferens.  

 

2. Pemuridan dan Pertumbuhan Rohani. 

Kehidupan rohani yang kuat dari para pemimpin dan anggota gereja ditunjukkan 

dalam pengabdian pribadi, kehadiran di gereja dalam ibadah, penatalayanan, 

gaya hidup Kristen, dan komitmen untuk bersaksi. 

3. Kepemimpinan. 

Kepemimpinan yang kompeten, penuh kasih, dan seperti Kristus yang akan 

menginspirasi dan memotivasi anggota gereja menjadi kuat dalam kehidupan 

rohani mereka dan berkomitmen untuk terlibat dalam misi gereja. 

 

VI. JOB DESCRIPTION DEPARTEMEN NDR 

 

1. Menyiapkan materi khotbah dan seminar untuk melatih para pendeta dan 

ketua jemaat dalam bidang pemeliharaan, memulihkan kembali iman 

anggota yang hilang/murtad, dan pemuridan dalam konteks Integrated 

Evangelism Lifestyle (IEL). 

2. Membuat Care Group yang berfokus NDR. 

3. Mengadakan Sabat NDR. 

4. Membuat Video Kesaksian NDR. 

5. Melakukan Perlawatan NDR. 

6. Membagikan majalah AW kepada anggota yang hilang. 

7. Mengkoordinasi Seminar NDR dengan berkonsultasi dengan Uni. 

8. Mengawasi pemeliharaan anggota jemaat khusunya yang baru dibaptis 

dengan melakukan pemuridan lewat proses penginjilan. 

9. Bekerjasama dengan jemaat dalam mengumpulkaan data dan mengevaluasi 

tingkat kemurtadan (persentase anggota yang hilang) di setiap jemaat dalam 

setiap bulannya dan memberikan laporan sehubungan dengan hal tersebut 

setiap triwulan kepada Dir NDR - UIKB. Contoh: Misalkan Jemaat A jumlah 

anggota baptisan ada 1000 namun yang aktif hadir ada 600 maka tingkat 

kemurtadan saat itu adalah 40%.  



10. Turut serta dalam mendukung dan memberi arahan kepada jemaat-jemaat 

dalam membuat program pemuridan yang bertujuan mengurangi persentase 

kemurtadan dalam jemaat. 

11. Membuat data statistik kemajuan departemen NDR. 

12. Memberikan laporan perkembangan pemeliharaan dan pemuridan anggota 

lewat gambar dan berita.  

13. Membuat laporan bulanan Departemen NDR setiap bulan dan di komite 

tahunan Konferensi/Daerah secara jelas. 

14. Mengadakan komite pemeliharaan minimal 1 bulan satu kali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII. TAMBAHAN - LAMPIRAN 

 

LAPORAN BULANAN 

Jemaat:_______________  Bulan:____________20…. 

 

No. Kegiatan Jumlah 

1 Jumlah Seminar/ Training yang dilakukan oleh NDR/IEL  

2 Jumlah Tamu NON-ADVENT yang menghadiri Kebaktian Gereja  

3 Jumlah Tamu NON-ADVENT yang diajar  

4 Jumlah Anggota yang Jemaat (keluar atau murtad) yang 

dimenangkan kembali: 

 

 -Murtad  

 '-Mengundurkan Diri (hilang)  

5 Jumlah Care Group (Kelompok Pendalaman Alkitab) Baru - 

ditambahkan ke yang sudah ada 

 

6 Total seluruh Care Group (Kelompok Pendalaman Alkitab) yang 

ada saat ini 

 

7 Jumlah Care Group jangkauan keluar (diluar lingkungan jemaat/ 

khusus Non-Advent)  

 

8 Jumlah Baptisan dari Care Group  

9 Jumlah Anggota Jemaat yang terlibat di Care Group  

10 Jumlah Baptisan baru yang masih bertahan  

 

Yang Melaporkan, 

 

(Direktur NDR Jemaat) 

 



NDR/IEL:  #021- UNI / DAERAH KHUSUS- PERUBAHAN NAMA POSISI 

KOORDINATOR NDR/IEL MENJADI SEKRETARIS LAPANGAN 

(FIELD SECRETARY) 

 

Bahwa pekerjaan koordinator NDR/IEL sangat penting dalam 

berkoordinasi dengan departemen lain di bidang pengasuhan, pemuridan, 

reklamasi, dan gaya hidup penginjilan terpadu, DAN; 

 

Bahwa sifat pekerjaan membutuhkan dukungan administratif langsung 

dan disengaja dari administrasi/kepemimpinan Uni atau Daerah/ khusus 

untuk pelaksanaan yang lebih efektif, DAN; 

 

 Bahwa skala upah koordinator NDR/IEL saat ini lebih rendah dari direktur yang 

tidak sebanding  dengan pekerjaannya yang setara dengan direktur, oleh 

karena itu; 

 

Menganjurkan: Menyetujui bahwa jabatan koordinator NDR/IEL saat ini di uni/daerah 

khusus diubah menjadi sekretaris lapangan dengan skala upah yang setara 

dengan direktur dengan uraian tugas yang direkomendasikan sebagai 

berikut: 

 

Jabatan: Sekretaris Bidang Pemeliharaan, Pemuridan, Reklamasi, dan 

Gaya Hidup Penginjilan Terpadu (NDR/IEL) 

Fokus Kerja: Mengawasi NDR/IEL (Pemuridan) 

Supervisor: Ketua Uni/Daerah khusus 

Status: Gaji, Purna Waktu (Jika memungkinkan) 

Tanggal: Efektif 1 Januari 2022 

 

Tugas dan Tanggung Jawab: Sekretaris Lapangan akan: 

1. Berkoordinasi dengan semua departemen dalam perencanaan, 

promosi, dan pelatihan di bidang gaya hidup penginjilan terpadu, 

pengasuhan, pemuridan, dan reklamasi. 

2. Membantu pelaksanaan KPI terkait pemuridan dalam “Renstra 

Saya Akan Pergi (I Will Go)”. 

3. Membimbing dan membantu rekan-rekan departemen dan pendeta 

di lapangan dalam mengorganisasi Care Groups di berbagai distrik 

dan gereja. 



4. Berkolaborasi dengan departemen lain dalam merancang dan 

memproduksi sumber daya di NDR/IEL. 

5. Melakukan pelatihan dalam koordinasi dengan departemen lain 

dalam pemuridan, pengasuhan, retensi, dan penginjilan. 

6. Memantau dan mengevaluasi kemajuan NDR/IEL. 

7. Menjabat sebagai sekretaris Komite NDR/IEL. 

 


