
Komunikasi 
 
Prasyarat untuk segala jenis komunikasi adalah: Bahwa kita tidak hanya bertukar 
pengalaman saja, tetapi bagaimana kita bertemu setara satu sama lain sebagai 
saudara, sebagai brothers and sisters, terlepas dari posisi kita masing-masing dalam  
gereja. Selain itu, kita harus dapat berbicara secara terbuka, juga terbuka terhadap 
kritik, sehingga hanya dengan demikian memungkinkan kita dapat belajar secara 
oikumenis. 
 
Media-media baru seharusnya tidak menjadi pengganti surat atau menggantikan 
komunikasi yang bersifat langsung dan pribadi. 
 
Karena banyak kemitraan yang mengalami kurangnya informasi, maka IPC 
mengingatkan akan pentingnya laporan  bagi pedoman VEM . Semua penanggung 
jawab kemitraan harus mempunyai akses media komunikasi (elektronik). 
 
Problem (P) und Solusi (S):  
 
P: Para mitra dilengkapi dengan peralatan teknik yang berbeda-beda, tidak hanya 
antar wilayah, tetapi juga dalam suatu wilayah (misalnya Papua – Hongkong): Ada 
yang bisa dihubungi dengan baik sekali melalui internet,  ada yang tidak, karena 
hubungan internet tidak selalu stabil. Memang segalanya mungkin, tapi tidak semu-
anya berfungsi dengan baik. 
S: Semua kemitraan harus mencapai kata sepakat, bagaimana mereka berkomunika-
si satu sama yang lain. Penerimaan informasi dalam bentuk apapun (surat, E-Mails 
dll.) harus segera dikonfirmasikan. 
 
P: Perlindungan data: Ada dokumen yang bersifat pribadi dan rahasia.  
S: Seharusnya ada pelatihan tentang program perangkat lunak (Software), penyim-
panan data dan internet untuk orang-orang yang menggunakan komputer. 
 
P: Penggunaan komputer yang terlalu sedikit. 
S: Agar penggunaan dan pemanfaatan media lebih baik: Mengaktualisasikan atau 
membuat situs-situs (Websites), setiap gereja mitra hendaknya memiliki situs – pa-
ling tidak situs statis- dan mengirim nama situsnya kepada Administrator  VEM un-
tuk dihubungkan sebagai link; menghubungkan situs-situs mitra, menggunakan ja-
ringan sosial untuk berita, pengumuman dan kegiatan-kegiatan, tema-tema doa, 
berbagi foto dan klip video (contohnya situs interaktif VEM). Untuk itu kita dapat 
memanfaatkan misalnya kemampuan anggota-anggota Asia ataupun mantan-
mantan relawan sebagai narasumber. 
 
P: Komunikasi yang tidak memadai merupakan alasan atas kegagalan banyak proy-
ek.  
S: Para mitra bersama-sama  menyusun rencana komunikasi yang menetapkan ting-
kat keseringan, cara dan isi komunikasi serta pihak-pihak yang ikut serta. Rencana 
komunikasi ini dapat dilampirkan dalam kesepakatan kemitraan. 
 
P: Terdapat resiko akan terbentuknya kemitraan kelas dua: Yaitu mereka yang tidak 
memiliki internet dan mereka yang mempunyainya. 
S: Kita tidak boleh mengabaikan para mitra. Rencana komunikasi harus mencakup 
berbagai kanal komunikasi, sehingga tidak hanya berisikan media-media baru saja. 
 
Rencana kerja 
 
Apa yang harus diker- Mengapa? Siapa yang harus ikut ser- Jangka 



jakan? ta? waktu 
Membuat situs baru 
(Website) atau mengak-
tualisasi situs yang su-
dah ada 
 

Memperbaiki 
infrastruktur 
komunikasi 

Kelompok-kelompok ke-
mitraan 

1 tahun 
 
 
 

Menghubungkan (link) 
Website 
(VEM, Gereja-gereja) 
 

Memperbaiki 
infrastruktur 
komunikasi 

Departemen Komunikasi 
dan Media VEM, gereja, 
kelompok-kelompok 
kemitraan  

1 tahun 

Pelatihan IT 
(untuk pemula) 

Penggunaan 
maksimal me-
dia-media baru  

Gereja-gereja harus meli-
batkan kelompok-
kelompok kemitraan da-
lam pelatihan IT 

3 tahun 

Pelatihan IT 
(untuk lanjutan) 

Penggunaan 
maksimal me-
dia-media baru  

Gereja-gereja harus meli-
batkan kelompok-
kelompok kemitraan da-
lam pelatihan IT 

3 tahun 

Rencana komunikasi 
untuk setiap kemitraan 

Perbaikan ko-
munikasi 

Kelompok-kelompok ke-
mitraan dan gereja 

3 tahun 

Pengumpulan contoh-
contoh 

Pengumpulan 
ide-ide baru 
serta metode-
metode komu-
nikasi yang 
sudah teruji  

Wakil/ketua kemitraan 3 tahun 

Penggunaan konferensi 
video (misalnya Skype) 

Menjaga ko-
munikasi, 
penghematan 
uang, 
perlindungan 
lingkungan 

Kelompok-kelompok ke-
mitraan 

3 tahun 

Evaluasi tahunan (den-
gan laporan tahunan) 

Pengawasan 
dalam pelak-
sanaan ren-
cana-rencana 
kerja 
 

Kelompok-kelompok 
kemitraan, wakil/ketua 
kemitraan 

5 tahun 

 
Usul tambahan 
 
Setiap kemitraan harus mempertimbangkan, bagaimana cara menerapkan ide-ide 
ini. Pada setiap tingkatan, di mana saja di dunia ini, selalu  terdapat narasumber. 
Departemen Komunikasi dan Media VEM dapat menyusun daftar orang-orang/nara 
sumber tersebut beserta keterampilan mereka. Selain itu, semua peserta program 
relawan dan relawan-relawan senior juga harus dilibatkan. 
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