
BERITAKANLAH INJIL SAMPAI KE UJUNG BUMI  
STRATEGI PIKOM GPM MELALUI IT 

Oleh 
Maryo Indra Manjaruni,S.Si.Teol,.M.Cs 

maryo.manjaruni@gmail.com  
 

 
 
Pendahuluan 

Pekabaran Injil merupakan aktifitas pemberitaan dalam 
kehidupan bergereja pada setiap zaman. Injil merupakan 
“berita/informasi” keselamatan bagi semua manusia yang dilakoni 
oleh Yesus. Berita injil begitu penting karena menunjukkan kasih 
Allah kepada dunia. Oleh sebab itu maka injil harus diberitakan 
kepada semua orang. Setiap orang memiliki hak dan kewajiban untuk 
memberitakan injil, tujuan dari pekabaran injil dan komunikasi 
(PIKOM) adalah untuk menghadirkan jemaat yang bertumbuh juga 
misioner. Perlu diketahui bahwa keberlangsungan tugas pekabaran 
injil ini dipengaruhi oleh era atau zaman digital, oleh sebab itu proses 
ber-PIKOM kita harus mengalami penyesuaian sesuai dengan 
perubahan atau cara berkomunikasi masyarakat saat ini sehingga 
target pekabaran injil kita dapat menyebar di kalangan luas hingga 
“ke ujung bumi”. 
 
Pekabaran Injil Dan Perkembangan Teknologi Informasi 
 

Peradaban pekabaran injil dipengaruhi oleh komunikasi. 
Komunikasi yang digunakan beranekaragam sesuai perkembangan, 
komunikasi digunakan untuk mengatasi masalah seperti mengirim 
dan menerima berita atau pesan (injil) didalam kehidupan manusia. 
Ber-PIKOM menggunakan Teknologi Informasi dalam era digital tidak 
dapat dipisahkan sebab kekuatan kita adalah pada bagaimana 
menyampaikan berita baik melalui internet. Ber-PIKOM melalui IT 
merupakan kekuatan kita sekarang dalam mendesainnya untuk 
dapat mengambil bagian yang strategis dalam memberitakan berita 
baik. 

ü Komunikasi Oral  
Pada zaman Yesus ketika injil diberitakan dengan cara 

bertutur merupakan salah satu cara berkomunikasi yang 
berbeda sesuai zamannya pada penggunaan media. Komunikasi 
bertutur merupakan cara berkomunikasi mula-mula yang telah 
digunakan oleh orang-orang pada zaman itu. Mereka 
menggunakan cara bertutur untuk memberitakan kabar baik 
menyangkut iman kepercayaan mereka, juga orang lain. Model 
komunikasi bertutur merupakan media pertama Pekabaran 
Injil dilakukan dan dipercaya mencapai atau mengena pada 
target penyampaian pesan. Model bertutur ini sangat efektif 
digunakan sebab iya melingkupi banyak dimensi yakni : 



keluarga, masyarakat atau komunitas.  
 

ü Menulis Sebagai Media Komunikasi 
Gereja juga harus mengakui dan merasa berhutang 

kepada orang-orang yang telah menemukan kertas atau alat 
tulis. Injil telah diberitakan dengan sistim komunikasi tulisan. 
Melalui sistim komunikasi ini injil telah diwariskan secara 
turun temurun. Perkembangan selanjutnya Injil juga telah 
diberitakan melalui kertas yang ditemukan di Mesir kira-kira 
2,500 tahun Sebelum Masehi. Orang Mesir menemui cara 
membuat kertas daripada daun lontar (papyrus) dan kulit 
hewan yang tahan lama. Jika dibandingkan dengan batu, daun 
lontar dan kulit hewan bukan saja ringan tetapi memudahkan 
penulisan menggunakan berupa tinta. 

Penemuan daun lontar (papyrus) juga mendorong 
jurutulis (scribes) mempermudahkan tulisan glyphs kepada 
bentuk-bentuk yang lebih disenangi dan halus. ‘Media’ ini telah 
digunakan secara meluas dan Alkitab banyak yang ditulis di 
kertas papyrus. Kertas ini yang telah merekam pengalam iman 
antara Bangsa Israel dengan Tuhan yang dapat dibaca turun-
temurun. Sistim komunikasi ini telah membentuk tatanan baru 
dalam masyarakat. 

 
ü Teknologi Informasi Sebagai Media PIKOM 

Model Pekabaran injil berupa komunikasi oral, menulis 
hingga tiba pada berkomunikasi menggunakan media Teknologi 
Informasi. Jika setiap proses perkembangan pekabaran injil 
memiliki fase atau tahapan pengembangan yang telah kita 
terima secara konkrit salah satunya adalah buku Alkitab yang 
menggunakan kertas sebagai media untuk menyebarkan pesan 
lewat komunikasi tulis yang telah mengalami proses percetakan 
mesin. Perkembangan teknologi informasi tidak dapat 
dibendung dikarenakan manfaatnya sebagai tools yang dapat 
membantu mempermudah kerja serta kinerja manusia, hal 
tersebut menjadi alasan setiap manusia secara sosial ataupun 
personal tidak dapat menolaknya tanpa pengecualian. Sebab 
manusia selalu diperhadapkan dengan birokrasi atau sistem 
yang terstruktur oleh teknologi. 

Memahami media berayun dari ber-PIKOM merupakan 
esensi pemberitaan bagi jemaat di Maluku dan Maluku utara 
hingga ke ujung bumi, dimana dalam bahasan ini salah satu 
model pemberitaan kabar baik harus terus diberitakan melalui 
internet, media berbasis TI mengapa ? dikarenakan, TI 
merupakan salah satu cara komunikasi popular saat ini, 
karena kegiatan komunikasi ini dapat kita lakukan dengan 
berbagai cara serta telah merambah pada berbagai kalangan 
(tua, muda, anak-anak).  

Melalui bukunya Understanding Media, telah 
mengemukakan sebuah konsep yakni pada masanya 



perkembangan teknologi komunikasi akan memicu dunia ini 
menjadi sebuah global village (desa global). Konsep yang 
dijelaskan oleh (Marshall McLuhan 1967) memaparkan bahwa 
tidak ada lagi pembatasan, baik dari sisi waktu maupun tempat 
dalam komunikasi. Contohnya seperti sejauh apapun jarak dan 
perbedaan waktu antara kita dengan orang lain, semuanya 
akan sangat mudah ditempuh dengan berbagai teknologi, 
khususnya internet. Walaupun terpisah benua, seseorang 
dapat melakukan komunikasi tatap muka melalui sosial media 
yakni salah satunya Skype. 

Berjalannya waktu dan berkembangnya TI, maka 
komunikasi tidak dapat di ceraikan dengan media digital. 
Teknologi Informasi semakin berkembang, yang kemudian 
melahirkan cara berkomunikasi yang beragam, semuanya itu 
dapat kita lihat pada populernya sosial media (sosmed) 
merupakan salah satu wujud pola dan cara berkomunikasi 
manusia moderen dalam mentransfer kabar baik. 

 
 
Sebuah Catatan Reflektif “GPM Vs NOKIA” 
 

Jika menyimak judul di atas, maka para pembaca akan 
bertanya-tanya mengapa Gereja Protestan Maluku di sandingkan 
dengan Nokia Corporate. Kedua kelembagaan tersebut memiliki 
bentangan perbedaan yang cukup signifikan. Secara geografis, Nokia 
di Jepang dan GPM di Indonesia, tetapi keduanya sama-sama berada 
di Asia.  

Siapa yang tidak mengenal NOKIA ? Nokia adalah sebuah 
perusahan yang bergerak di bidang komunikasi seluler, berjaya sejak 
tahun 90an hingga mengalami persaingan di dalam dunia seluler 
pada tahun 2009. Nokia adalah penguasa telepon seluler pada masa 
teknologi seluler berbasis Global System for Mobile communications 
(GSM). Nokia satu-satunya merek dagang (brand) yang memiliki 
pengaruh serta berkuasa saat itu. Nokia menawarkan inovasi pada 
kepraktisan pengguna membuat pengguna dengan begitu entengnya 
mengoperasikan Nokia tanpa merasakan kesulitan. Inovasi yang 
hadir dari Nokia adalah menghadirkan casing berwarna yang dapat 
ditukar-tukar sesuai keinginan pengguna, menghadirkan kamera, 
pemutar musik, serta layanan internet (browsing). Dalam kejayaan itu 
Nokia merasakan ada dalam kejayaan dan seakan-akan dialah saja 
yang menguasai dunia komunikasi GSM pada masanya. Ketika itu 
juga Nokia terbuai dalam masa kenyamanan karena bagi mereka 
perusahan mereka telah kuat dan tidak ada yang dapat melawan 
mereka.  

Pada tahun 2009 hadirlah telepon genggam dengan jargon 
SmartPhone BlackBerry di kalangan teknologi seluler, hadir 
menawarkan inovasi yang sungguh jauh berbeda dengan Nokia. 
Inovasinya yakni membuat telepon menjadi pintar juga menghadirkan 
aplikasi BlackBerry Messenger sebagai salah satu piranti pesan instan 



untuk pertama kalinya berbasis internet yang merupakan identitas 
dari BlackBerry. BlackBerry sungguh mengubah psikologi pembeli 
atau pelanggan. Hingga saat itu pelanggan setia nokia beralih drastis 
kepada blackberry.  

Sejak 2010 hadirlah pesainng di bawah perusahan Apple, yang 
hadir dengan inovasi system operasi (OS) di sebut iOS, juga 
menawarkan SmartPhone dengan begitu banyak inovasi teknologi 
yang juga menjawab kebutuhan pelanggan di level mengengah atas 
karena harga ponsel tersebut terjangkau tinggi sehingga hanya 
diminati oleh kalangan ekslusif. 

Pada tahun 2011 Android menjadi booming di bawah 
perusahaan Google sebagai salah satu penguasa teknologi di dunia. 
Android hadir menawarkan smartphone juga inovasi yang luar biasa 
menjawab kebutuhan masyarakat atau pelanggan dengan 
menghadirkan aplikasi-aplikasi untuk menjawab kebutuhan 
pengguna berbasis open source. 

Pada tahun 2013 Blackberry resmi membuka piranti 
kebanggaannya yakni aplikasinya BBM untuk bisa digunakan pada 
lintas platform. Hal ini yang membuat Nokia tumbang dan di akusisi 
oleh Microsoft. 

Belajar dari Nokia, GPM juga adalah salah satu dedominasi 
yang sangat menguasai pada wilayah pelayanan gereja, dan dominan 
di Maluku pada masanya. Tidak ada pesaing yakni gereja diluar GPM. 
Namun perkembangan bergereja terus berkembang, sekolah-sekolah 
teologi semakin banyak. Membuat gereja dengan berbagai aliran 
bermunculan dan menunjukan ciri khasnya di tengah masyarakat 
kota Ambon serta Maluku dan Maluku Utara. Itu berarti GPM sudah 
berjumpa dengan pesaing yang juga menawarkan ciri khas mereka 
dari sisi peribadahan atau pelayanan pada jemaat. Disini jemaat GPM 
diperhadapkan dengan pilihan atau selera bergereja mereka. Awam 
menginginkan suatu inovasi yang dapat menjawab kebutuhan 
mereka. Oleh sebab itu GPM harus waspada dan terus mengevaluasi 
diri sehingga tidak bernasib sama seperti Nokia. GPM harus mampu 
melihat dan menghadirkan inovasi salah satunya di bidang ber-
PIKOM menggunakan IT untuk dapat menyampaikan kabar baik 
samapi ke ujung bumi dengan saluran internet. Inovasi demikian 
akan membuat PIKOM GPM adaptif dan hidup di tengah persaingan 
bergereja dalam era dunia Teknologi.  
 
 
Bagaimana Reaksi PIKOM GPM ? 
 

Perkembangan zaman terus berkembang pada berbagai aspek 
ilmu pengetahuan hingga teknologi informasi. Perkembangan 
teknologi informasi juga masuk pada ranah yang religious. 
Demikianlah secara holistik pelayanan gereja menjadi tanggap 
terhadap kontaminasi tersebut secara kritis tetapi juga relevan. 
Memanfaatkan sisi teknologi informasi, salah satunya adalah 
menggunakan website GPM untuk melakukan ber-PIKOM yang 



adaptif terhadap perubahan zaman tanpa menghilangkan tradisi. 
PIKOM GPM paling tidak telah berjalan pada gelombang yang sama 
dalam gelombang generasinya, generasi layar kaca, generasi digital 
untuk menjawab apa yang menjadi kebutuhan manusia moderen 
dalam ber-PIKOM. Hal tersebut dapat berefek pada pelayanan GPM 
secara utuh. 
 
 
Pengembangan Strtaegi e-PIKOM GPM 
 
 e-PIKOM adalah wujud sharing knowledge bagi keberadaan ber-
PIKOM yang di desain berbasis elektronik, e-PIKOM telah berjalan 
pada jaringan internet menggunakan media TI. e-PIKOM merupakan 
proses harmonisasi dua dunia, yakni : dunia online dan dunia offline. 
Inovasi e-PIKOM memprioritaskan aspek harmoni, fleksibilitas, pada 
setiap manusia dalam berbagai cara. PIKOM  GPM adalah institisu 
gerejawi yang memiliki luas pelayanan dan bentangan geografis. GPM 
secara organisasi membangun link atau kerjasama dengan lembaga-
lembaga agama dan gereja lainnya, entah di dalam ataupun luar 
negeri. Untuk menjembatani keterhubungan dimaksud maka GPM 
membutuhkan IT Base dalam skala pengembangan bertahap 
berjangka panjang untuk kestabilan pelayanan pemberitaan “berita” 
baik bagi semua orang di seluruh dunia. Adapun strategi yang dapat 
di bangun untuk menunjang konten e-PIKOM : 

1. Website : Adalah kemasan atau wujud konkrit e-PIKOM secara 
online, elektronik. Agar dapat di akses. Dengan adanya website 
milik GPM tersebut kita telah menuju  pada arah yang High 
Tech, yakni membuat manajemen informasi. Website tersebut 
bertujuan “User Friendly” bernavigasi bagi pengunjung sehingga 
pengunjung dapat dengan nyaman, mudah, tidak menjadi 
bingung untuk menikmati beranekaragam informasi yang di 
tampilkan. Itu berarti Website GPM setiap harinya harus update 
memberikan informasi-informasi terkini. Perlu diketahui bahwa 
tidak semua informasi harus di tampilkan, hanya kekuatan 
informasi yang menonjol tentang jemaat untuk dipublikasikan 
bagi banyak orang. Menghubungkan keterhubungan ke 32 
Klasis untuk diintegrasikan pada satu website. 

2. Radio : adalah wujud komunikatif ber-PIKOM yang dapat di 
dengar hanya pada basis web. 

3. Kontributor Informasi Pada Setiap Klasis 
4. Setiap Jemaat Memberikan Informasi  
5. Khotbah Audio 
6. Facebook Page Like 
Menghadirkan website itu berarti seluruh skenario informasi 

pelayanan GPM secara umum di publikasikan. Maka Radio akan 
memainkan fungsinya untuk proses dialog atau khotbah dengan 
memancarkan data audio yang dapat di akses berbasis web. Maka 
semua orang di ujung dunia akan terhubung dan dapat 



mendengarkan semua percakana Radio yang di lakukan, rekaman 
renungan, pastoral. Berikut adalah model desain strateginya : 

 
1. Perencanaan 

 
- Identifikasi setiap klasis yang belum memiliki Account 
Hal ini dilakukan untuk mengetahui wilayah klasis mana saja yang 
belum memiliki account pada web GPM. Sehingga didapatkan 
informasi klasis mana saja yang belum terintegrasi, demi terciptanya 
informasi yang merata. 
- Identifikasi Klasis, jemaat yang belum terkoneksi Internet 
Merupakan tantangan bagi implementasi. Dikarenakan ada beberapa 
klasis dan jemaat yang belum terkoneksi internet. Oleh sebab itu 
dibuat pemetaan klasis atau jemaat mana yang belum terkoneksi 
sehingga dapat dimaksimalkan skenario penyebaran informasi yang 
menyentuh wilayah yang belum terkoneksi. 
 

2. Implementasi 
 

- Tentukan Siapa Yang Menginput Informasi Pada Web 
Menetukan siapa saja yang dapat menginputkan informasi pada Web 
GPM pada tingkat klasis, sehingga ada kesinambungan kerja sama 
antara yang menginput serta yang menulis berita, informasi dll. 
Dengan begitu terciptanya manajemen kerja yang ramping dan 
berdampak positif yang meningkaykan kinerja. 
- Tentukan Jenis 
Pihak klasis harus kritis terhadap jenis informasi apa saja yang akan 
dimasukan. Sehingga tidak semua data menyangkut klasis atau 
jemaat setempat harus di publikasikan menyeluruh. Artinya 
informasi dipublikasin secara garis-garis besar saja. 
 

3. Evaluasi 
 

- Menentukan Apakah Tujuan Tercapai 
Pada tingkat evaluasi, tahap ini merupakan tahap dimana tim harus 
mengevaluasi kinerja mereka yang sudah dilakukan. Apakah sudah 
mencapai sesuai dengan capaian yang diharapkan. Yakni adanya 
informasi yang update, serta jenis informasi yang tidak di 
publikasikan seluruhnya. Sudah dilakukan dengan baik atau belum. 
- Menetukan dampak dari implementasi 
Klasis dapat menilai dapat yang di dapatkan dari Teknologi Berbasis 
Web tersebut. Bahwa ada dampak negative ? jika ada seperti apa. 
Dan dampak positif jika ada apa saja dampak tersebut. 
 

4. Monitoring 
 

- Proses Implementasi Informasi 
Pihak e-PIKOM secara umum dapat memonitoring pada Halam 
Website, apakah informasi pada setiap klasis selalu update 



 
 

Desain Strategi e-PIKOM GPM 
 
Kesimpulan 

Melakukan inovasi adalah salah satu cara PIKOM GPM 
mengalami transformasi diakibatkan karena mereka sungguh 
memahami psikologi masyarakat atau jemaat terhadap dinamika 
berkomunikasi, ber-internet yang sedang booming di seluruh belahan 
dunia saat ini. PIKOM GPM menganggap bahwa bagi mereka dunia IT 
(e-PIKOM) adalah sama rata (flat), karena apa yang di akses di 
belahan dunia lain melalui teknologi internet hal itu juga di akses 
oleh setiap masyarakat di Maluku dan Maluku Utara. PIKOM GPM 
Tentunya menghadirkan inovatif secara kritis untuk menjembatani 
komunikasi serta penyebaran informasi, juga memberikan informasi 
secara maksimal. Sehingga setiap kekayaan jemaat dengan potensi-
potensi yang dimiliki dapat dipublikasikan secara global hal tersebut 
akan memberikan dampak bagi jemaat setempat. Maka setiap jemaat 
GPM dapat mengikuti dan memahami GPM secara utuh melalui 
halaman resmi website GPM. Berjalan dalam aliran gelombang yang 
sama memberikan efek pada produktifitas pelayanan melalui e-
PIKOM membuat GPM akan sampai di ujung Bumi.  


