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Proyek-proyek 
 
Pengantar 
 
Kelompok mengakui, bahwa dalam mengembangkan pedoman kemitraan VEM, su-
dah  banyak hal  yang berhasil dilaksanakan. Oleh karena itu, tidak terdapat keingi-
nan untuk mengusulkan struktur yang sama sekali baru. Untuk mendukung 
keberhasilan pekerjaan dalam misi, kelompok mengusulkan, agar melengkapi 
pedoman dengan membuat buku panduan yang dapat mendorong standardisasi 
prosedur dalam proyek-proyek VEM. 
 
Kelompok ini umumnya berpandangan bahwa adalah tidak mungkin untuk 
melakukan analisis yang komprehensif pada segala aspek dan masalah-masalah dari 
semua proyek. Walaupun begitu, poin-poin berikut ini dianggap sangat penting: 
 
Masalah-masalah yang telah teridentifikasi: 
• prosedur dan proses-proses  standar 
• apakah proyek-proyek ikut mendukung upaya pengembangan dan pemberdayaan? 
• apakah proyek-proyek ikut mendorong perubahan? 
• apakah proyek-proyek dilaksanakan secara menyeluruh? (apakah pemberitaan Injil 
dilakukan seiring dengan pelaksanaan proyek?) 
• siapa penanggungjawab proyek? 
• tanggung jawab mandiri dan kemandirian finansial 
• dasar-dasar teologis pada proyek-proyek 
• koordinasi dan pengawasan proyek 
• dampak terhadap kedua pihak kemitraan 
• komunikasi dan laporan 
 
Singkatnya, kelompok setuju bahwa diperlukan sebuah buku panduan untuk 
menstandardisasikan prosedur dan proses-proses dalam proyek-proyek VEM. Do-
kumen-dokumen yag sudah ada seperti buku Panduan Kemitraan untuk wilayah Jer-
man dan Formulir Laporan dan Aplikasi VEM seharusnya  dimasukkan ke dalam bu-
ku panduan ini. Buku panduan proyek ini seharusnya juga menangani masalah-
masalah yang berkaitan dengan Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi (PME), serta 
juga membahas dasar-dasar teologis untuk proyek-proyek. Organisasi EED dan Brot 
für die Welt seharusnya ikut dilibatkan dalam pengembangan buku panduan  tsb. 
Buku itu seharusnya juga diterjemahkan ke dalam semua bahasa gereja-gereja 
mitra, demikian juga halnya dengan pedoman kemitraan. 
 
 
Rencana Kerja 
 
Apa yang harus dikerja-
kan? 

Mengapa? Siapa yang seharusnya 
ikut serta? 

Jadwal 

Buku Panduan Proyek 
 
Pengembangan 
• Pertemuan wilayah 

untuk mengumpul-
kan ide 
 

• Pertemuan bersama 
untuk perencanaan 
konsep  

Untuk men-
gawasi dan 
menstan-
dardisasi 
proyek-
proyek  dan 
proses-
prosesnya 

Delegasi dari kelompok-
kelompok kemitraan di 
seluruh wilayah, kantor-
kantor wilayah  
 
 
Contact person kemitraan 
dari gereja-gereja, Kantor-
kantor wilayah, Kantor 
pusat VEM, Delegasi wila-

Pada tahun 
ke-1  
 
 
 
 
Setelah 1,5 
tahun  
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yah-wilayah 

Proyek-proyek percobaan 
(pilot proyek) di 3 wilayah 
& Evaluasi 
 
 
Feedback  dari semua ke-
lompok-kelompok ke-
mitraan 

Studi kelay-
akan 
 
 
Melibatkan 
orang seba-
nyak mung-
kin 

Proyek-proyek  terpilih dari 
kemitraan di 3 wilayah 
 
 
Kelompok-kelompok Ke-
mitraan VEM 

Pada tahun 
ke-2 dan 
ke-3  

Peyelesaian Buku Panduan 
Persetujuan oleh VEM 

 
Perizinan 
 

Pertemuan bersama 
Pengurus VEM 

Pada tahun 
ke-4  

Pelaksanaan Prosedur 
standar 

Semua kelompok ke-
mitraan 

Mulai pada 
tahun ke-4  

 
Usul tambahan 
 
Selain itu, kami mengusulkan pengadaan lokakarya dan seminar yang ditawarkan 
bagi kelompok-kelompok yang melaksanakan proyek-proyek sejenis (misalnya di 
bidang kredit mikro, pertanian, Taman Kanak-kanak, , studi Alkitab, pelatihan 
kejuruan, diakonia, KPKC, dll). Cara ini memungkinkan kelompok-kelompok untuk 
melakukan analisa perbandingan dan belajar satu sama lain. 
 
Anggota kelompok: Pdt. Dietmar Arends, Roger Boketsu, Pdt. Wesley Kabango, Jer-
son Kazombungo, Pdt. Rannieh Mercado, Pdt. Sabapathipillai, Elisabeth Standke. 
 

Ditetapkan pada tgl. 14 Juli 2012 
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