
 
 

PBG - DESKRIPSI PEKERJAAN PARTNER PEMBANGUNAN GEREJA 
 

Sebelum meneruskan membaca, pastikan Anda sudah memahami DESKRIPSI 
PEKERJAAN BISNIS PARTNER SECARA UMUM 

 
 
Pengantar 

1. Kami bersemangat untuk berbagi kasih Tuhan dan kabar baik Yesus Kristus dengan yang 
paling tidak terjangkau di Indonesia, dan melakukannya dalam kemitraan dengan gereja-
gereja. 

2. Untuk membantu kami melakukan itu, kami telah mengembangkan seperangkat alat yang 
membentuk cara kami bekerja dan berhubungan satu sama lain. 

 
Nilai-Nilai yang Kami Yakini 

1) Berakar di dalam Kristus. Kami berdedikasi dalam doa untuk melakukan kehendak Tuhan 
dan hidup di jalan-Nya, menurut firman-Nya. 

2) Kasih Seperti Kristus. Kita tidak memperhatikan kepentingan kita sendiri tetapi untuk 
kepentingan orang lain karena kita dipersatukan sebagai saudara dan saudari di dalam 
Kristus. 

3) Keunggulan Memuliakan Tuhan. Kami mengejar yang terbaik yang kami bisa untuk 
memuliakan Tuhan dan saling melayani dalam semua yang kami lakukan. 

4) Ketekunan dan Keberanian yang Terinspirasi Roh. Berdiri teguh, mendorong, membayar 
harga demi Kristus dan Injil.  

 
Tujuan Peran Partner Pembangunan Gereja. 

1) Untuk membantu National Coordinator dan Tim Kepemimpinan WEABC Indonesia dalam 
menjaga hubungan strategis dengan para pemimpin senior gereja dan pimpinan 
parachurch untuk memastikan kerjasama antara WEABC Indonesia dan gereja-gereja 
yang percaya Alkitab, pemberitaan Injil, menjadikan semua menjadi murid Yesus Kristus 
di seluruh negeri. 

2) Untuk mengelola proyek kemitraan dengan gereja dan kementerian yang mendukung 
pengembangan gereja dan kementerian yang paling tidak terjangkau.  

3) Untuk memberikan wawasan dan analisis untuk membantu menginformasikan dan 
mendukung arahan strategis baik dalam Misi WEABC Indonesia dan dengan inisiatif 
kementerian multi-lembaga. 

 
Tentang Partner Pembangunan Gereja 

1) Kandidat yang ideal akan memiliki motivasi diri dan mampu bekerja secara mandiri 
dengan sedikit pengawasan.  



 
 

2) Mampu menjadi penggiat jejaring (network) yang berbakat dan memiliki keterampilan 
komunikasi tertulis dan verbal yang kuat 

3) Terorganisir, berbakat secara administratif, dapat melakukan banyak tugas, dan bekerja 
secara efektif di bawah tekanan dengan sikap “saya dapat melakukan” dan kelimpahan 
kasih karunia. 

4) Mampu mengelola proyek dan kemitraan secara efektif. 
5) Memiliki keterampilan analitik dan penelitian yang sangat baik untuk membawa wawasan 

dari sumber data yang akan mendukung strategi kementerian dan kegiatan WEABC 
Indonesia. 

 
Ringkasan Tanggung Jawab Utama 

1) Secara aktif membangun hubungan dan membangun jaringan untuk mendapatkan 
pilihan-pilihan pembangunan gereja di Indonesia yang meliputi pembangunan fisik 
(gedung dan perlengkapan), pembangunan sumber daya kepemimpinan, dan 
pembangunan kemampuan menambah dan memberdayakan anggota gereja, dan 
pembangunan pemberdayaan ekonomi gereja dan umat. 

2) Secara aktif menjaga hubungan strategis dengan pemimpin senior gereja dan parachurch 
untuk memastikan kerjasama antara Misi Pembangunan Gereja dan percaya Alkitab, 
gereja-gereja yang mewartakan Injil dan memuridkan, dan organisasi di seluruh negeri. 

3) Bertindak sebagai perwakilan Misi WEABC di Indonesia dan inisiatif kementerian multi-
lembaga. 

4) Menghadiri konferensi, pertemuan pemimpin gereja, dan acara lainnya untuk mewakili 
dan membangun kesadaran akan pekerjaan WEABC Indonesia. 

 
Kemitraan dan Manajemen Proyek 

1) Mengadakan, mengembangkan, memantau dan mengevaluasi proyek kemitraan 
kementerian dengan tim Kementerian dan mitra eksternal. 

2) Mengelola dan berkontribusi pada prakarsa kementerian pan-Indonesia dan multi-
lembaga. 

3) Mengelola proyek yang sedang berjalan, Pemetaan proyek pembangunan Gereja di 
Indonesia, alat pemetaan online, bekerja dengan pemasok eksternal. 

 
Analisis dan Penelitian Data Demografi dan Gereja 

1) Mengumpulkan, memperbarui dan menganalisis data demografis dari berbagai sumber 
dan data gereja dan pelayanan di Indonesia untuk memberikan wawasan untuk 
membantu mendukung perencanaan strategis baik dengan Perwakilan Indonesia maupun 
dalam kemitraan dengan lembaga lain. 

2) Memperbarui sistem database gereja dan hubungan internal. 
3) Membuat dan memperbarui laporan wawasan dan analisis tentang gereja dan lanskap 

pelayanan di Indonesia dan demografi Indonesia. 



 
 

 
Standar yang Diharapkan 

1) Partner diharapkan untuk berpartisipasi penuh dalam kehidupan spiritual Organisasi 
termasuk menghadiri minggu doa tahunan, Hari Tim bulanan dan pertemuan doa staf 
mingguan / harian. 

2) Partner juga memiliki kewajiban untuk menjaga Kesehatan dan Keselamatan mereka 
sendiri dan orang lain di lingkungan kerja mereka. 

3) Memastikan kepatuhan dengan prinsip dan praktik Peraturan Perlindungan Data Umum. 
 
Hubungan eksternal utama: 

1) Pemimpin gereja senior dan pemimpin jaringan. 
2) Para pemimpin gereja parachurch. 
3) Mitra pelayanan. 

 
Hubungan internal utama: 

1) Anggota Tim Kepemimpinan. 
2) Tim Pelayanan – Partner/Direktur/Manajer Lapangan, Pemimpin Tim dan Misionaris. 
3) Tim Komunikasi. 
4) Tim Keterlibatan Gereja dalam Tim Hubungan Pendukung Penggalangan Dana. 

 
Kualifikasi Dan Pengalaman: 
Penting 

1) Visi melayani gereja Indonesia untuk berbagi kasih Tuhan dan kabar baik tentang dan 
menjadikan murid Yesus Kristus dengan yang paling tidak terjangkau di Indonesia. 

2) Pengalaman manajemen proyek yang efektif dengan rekam jejak mengadakan, 
membangun, mengawasi proyek hingga selesai. 

3) Pengalaman mengembangkan dan memberikan kemitraan. 
4) Berpengalaman bekerja dengan berbagai pemangku kepentingan dan kemampuan untuk 

berjejaring di tingkat strategis. 
5) Keterampilan komunikasi, pengaruh, dan interpersonal yang sangat baik. 
6) Keterampilan riset dan analitis yang kuat. 
7) Keterampilan menulis dan presentasi yang sangat baik. 
8) Kemampuan untuk memotivasi diri sendiri. 
9) Perhatian terhadap detail. 
10) Mahir teknologi dan keterampilan penanganan data. 
11) Pemahaman yang baik tentang Gereja-Gereja Indonesia National Evangelical Alliance 

(PGLII). 
12) Seorang Kristen yang taat, evangelis dan terinspirasi oleh visi dan nilai-nilai Misi WEABC 

Indonesia. 
 



 
 

Diinginkan 
Kualifikasi pasca sarjana atau kualifikasi yang setara. 
 
Spesifikasi Kepribadian 

1) Komitmen yang penuh semangat untuk mengikuti Yesus Kristus. 
2) Visi melayani gereja Indonesia untuk berbagi kasih Tuhan dan kabar baik Yesus Kristus 

dengan yang paling membutuhkan di Indonesia. 
3) Keterampilan komunikasi yang sangat baik untuk mewakili WEABC Indonesia di tingkat 

pemimpin senior di gereja. 
4) Pemahaman yang sangat baik tentang cara kerja gereja di seluruh Indonesia. 
5) Kemampuan untuk memotivasi diri sendiri. 
6) Kemampuan untuk membangun jaringan di tingkat strategis. 
7) Rasa panggilan yang mendalam untuk misi dan strategi WEABC dan dukungan untuk 

Pernyataan Iman WEA 
. 
Deskripsi pekerjaan ini tidak dimaksudkan untuk menjadi eksklusif atau lengkap. Ini adalah 
indikasi garis besar kegiatan dan akan diubah sesuai dengan kebutuhan organisasi yang berubah. 
 
PERSYARATAN KERJA 

1) Divisi Pengembangan & Kemitraan Gereja diharapkan menjalankan bisnis WEABC 
Indonesia sejalan dengan etos Mission's Evangelical Christian. 

2) Mitra Pengembangan & Kemitraan Gereja akan mewakili WEABC Indonesia di konferensi, 
pertemuan pemimpin gereja dan acara lainnya serta menjaga hubungan strategis dengan 
para pemimpin gereja senior dan parachurch. 

3) Mereka juga perlu melayani karyawan Misionaris WEA yang bekerja dengan penuh 
pengorbanan karena iman Kristen Injili mereka. 

4) Mereka harus memiliki kemauan untuk membagikan perjalanan mereka menuju iman 
dan pesan Injil yang mengubah hidup, dan memimpin serta bergabung dalam pertemuan 
doa. 

5) Oleh karena itu, orang yang ditunjuk untuk peran ini harus memiliki pemahaman penuh 
tentang etos Kristen yang menjadi dasar bagi strategi dan tujuan Misi WEABC Indonesia. 

6) Partner harus menyetujui Pernyataan Iman dan Perilaku Misi. 
 
Uraian pekerjaan ini bukan merupakan bagian dari kontrak kerja. 
 
Proses Lamaran 

1) Pelamar yang memenuhi syarat harus mengirimkan CV terperinci, surat lamaran, sampel 
tulisan/kisah pekerjaan terbaru dan 3 referensi dengan baris subjek yang tepat: Partner 
____________.  



 
 

2) Harap juga menyimpan dokumen (surat lamaran, resume, dan referensi) dalam satu PDF 
dengan diberi nama sendiri 'Last Name_First Name.pdf' (mis., John_Tarigan.pdf).  

3) Aplikasi akan ditinjau secara bergilir.  
4) Hanya kandidat yang terpilih untuk wawancara yang akan dihubungi. Tidak ada panggilan 

telepon. WEABC adalah Pemberi Kerja dengan Peluang yang Setara. 
5) Kalau Anda yakin posisi ini sesuai dan paling tepat untuk diri Anda, silahkan kirimkan 

lamaran, cv, foto diri Anda yang terbaik, rencana kerja kalau Anda terpilih (akan baik 
dalam horizon setahun, lima tahun, dan sepuluh tahun) melalui email ke: 
eclubcomdev@gmail.com atau melalui Formulir Lamaran berikut:  

 
 

mailto:eclubcomdev@gmail.com

