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A.   Latar Belakang 
 

  Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia tumbuh dan tenggelam bersama  

perjalanan  sejarah  pelayanan  gereja  dan  eksistensi  negara   Indonesia. 

GAMKI sering disebut sebagai anak kandung gereja dan juga sebagai anak 

ideologis Pancasila. Sebab, baik gereja maupun falsafah Pancasila, menjadi 

panduan utama pergerakan kepemudaan Kristen Indonesia sejak organisasi 

ini  berdiri.  Angkatan Muda  Kristen  Indonesia  menyadari posisinya  sebagai 

himpunan  komunitas kepemudaan  Kristen  yang taat  kepada ajaran  Kristus 

dan doktrin gereja serta juga menjadi bagian dari kelompok minoritas, yang 

eksistensinya dilindungi dan diperkuat oleh landasan filosofis Pancasila, 

sebagai dasar negara Indonesia. 

 
Oleh karena itu, penting rasanya, bagi DPP GAMKI untuk merumuskan visi 

dan  misi  organisasi  dalam  konteks  ajaran  Kristen  dan  juga  berkorelasi 

dengan wawasan kebangsaan yang diperkuat oleh landasan filosofis 

pancasila. Prinsip kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, harus 

terkonsolidasikan kedalam sikap regiliusitas pemuda Kristen Indonesia yang 

menjadi contoh teladan dalam pergaulan keumatan (baik intern umat Kristen 

maupun antar umat beragama yang majemuk), menjadi pribadi Kristen yang 

paripurna, serta bermanfaat bagi kepentingan umat, bangsa dan negara. 

 
Prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, harus terkonsolidasikan kedalam 

sikap pemuda Kristen yang menjunjung tinggi nilai-nilai humanisme, berdiri di 

garda terdepan untuk memperkuat pelaksanaan praktek humanisme 

(mencintai sesama) termasuk melawan setiap upaya “human violence/ 

pelanggaran Hak Asasi Manusia” yang masih dipraktekkan oleh sebagian kecil 

oknum yang merasa mengendalikan kekuasaan. 

 



Prinsip Persatuan Indonesia harus terkonsolidasikan kedalam bentuk sikap 

pemuda Kristen yang berani berkorban untuk kepentingan umat, bangsa  dan 

negara, diatas kepentingan pribadi dan golongan. Dasar persatuan tersebut 

dilaksanakan diatas prinsip Bhineka Tunggal Ika. 

 
Prinsip Permusyawaratan Rakyat harus terkonsolidasikan kedalam bentuk 

sikap pemuda Kristen yang menjunjung tinggi pelaksanaan dan penguatan 

demokrasi di Indonesia. Termasuk, terbentuknya wadah organisasi 

kepemudaan Kristen kedalam bentuk organisasi GAMKI merupakan 

perwujudan dari nilai-nilai demokrasi yang dipraktekkan dalam prinsip 

permusyawaratan. 

 
Dan yang terakhir, prinsip keadilan sosial harus terkonsolidasikan kedalam 

bentuk sikap pemuda Kristen, yang setia terhadap nilai-nilai keadilan dan 

penghormatan terhadap hak asasi setiap warga negara, termasuk hak untuk 

berpartisipasi dalam hukum, pemerintahan, politik dan juga hak dalam 

memenuhi kesejahteraan sosial. 

 
Wilayah  Nusantara  yang  terdiri  dari  beragam  etnis,  suku  bangsa, 

kebudayaan,   dialek   daerah,   ikut   mewarnai   keanggotaan   GAMKI   yang 

tersebar di berbagai pelosok nusantara. Sebagai anak suku Komunal, Tanah 

Papua, yang belum lama mengenal transformasi kultur modern, kepercayaan 

yang diberikan oleh organisasi, untuk menduduki jabatan Ketua Umum DPP 

GAMKI,  merupakan  sebuah  kehormatan  dan  juga  tantangan  yang  harus 

kami pikul dengan sepenuh jiwa dan raga. 

 
Beberapa realitas yang dihadapi oleh Angkatan Muda Kristen Indonesia, yang 

dihadapkan pada tantangan temporer saat ini, baik itu dalam aspek  sosial 

kebudayaan, kebangsaan, bernegara dan juga interaksi terhadap komunitas 

global, beberapa isu penting yang menjadi perhatian utama diantaranya: 

 
1.  Ekstrimisme  menjadi  ancaman  nyata  kemanusiaan  dan  semua  ajaran 

agama 

2.  Semakin   terkikisnya   nilai-nilai   moralitas   di   tengah-tengah kehidupan 

bermasyarakat. 

3.  Lahirnya generasi milenial Kristen yang terpapar dengan “open ideology” 
 

yang dapat merusak nilai-nilai keimanan. 



4.  Kewajiban untuk tetap menjaga demokrasi di Indonesia. 
 

5. Kerukunan dan toleransi yang harus terus diperkuat di tengah-tengah 

menguatnya politik identitas. 

6.  Masalah kesenjangan dan kemiskinan yang semakin melebar. 
 

7. Eksploitasi sumber daya alam yang sudah melampaui daya dukung 

lingkungan dan mengancam masyarakat adat, yang sebagian besar 

merupakan masyarakat binaan gereja yang tersebar di berbagai wilayah 

adat di seluruh Indonesia. 

8.  Isu-isu  pelanggaran  HAM  yang  masih  terjadi  di  Tanah  Papua  dan 

sejumlah daerah lainnya. 

 
B.  Visi 
 
 

Berdasarkan uraian permasalahan yang dirumuskan dalam latar belakang di 

atas, maka sebagai Ketua Umum DPP GAMKI terpilih periode 2019-2022, 

merumuskan visi GAMKI 2019-2022 yaitu: 

 
1.  Mewujudkan Indonesia sebagai Rumah Bersama. 

 

2. GAMKI mengkonsolidasikan peran Pemuda Kristen dalam mengawal 

kehidupan Berbangsa dan Bernegara. 
 

3.  GAMKI   menjadi   salah   satu   Pilar   yang   memperkuat   demokrasi   di 
 

Indonesia. 
 

4.  GAMKI Memperkuat peran Pemuda Kristen dan gereja dalam pelayanan, 

Humanisme, Toleransi dan Persatuan Bangsa. 

 
C.  Misi 
 
 

Terkait visi yang diuraikan diatas, maka untuk mencapai visi yang telah 

ditetapkan, DPP GAMKI periode 2019-2022 merumuskan misi organisasi 

sebagai berikut: 

 
1.   GAMKI tampil sebagai garda terdepan untuk mempromosikan penguatan 

toleransi kerukunan antar umat beragama dan melawan kelompok 

ekstrimisme yang merongrong ideologi bangsa.



 
2.   GAMKI hadir untuk memperkuat peran masyarakat adat dalam 

memperoleh hak-hak mendasar terkait tanah adat dan hutan adat. 

3.  GAMKI mendorong upaya promotif dan preventif terhadap tindakan yang 

melanggar Hak Asasi Manusia di Tanah Papua dan daerah lainnya di 

Indonesia. 

 
D.  Penutup 
 
 

Berdasarkan  VISI dan MISI yang telah dijabarkan di atas, diharapkan DPP 

GAMKI  periode  2019-2022,  dapat menjadi organisasi  kepemudaan  Kristen 

yang mampu menjawab tantangan keumatan di abad milenial, menjadi duta 

Gereja dalam pergerakan kepemudaan yang religius, berkontribusi bagi 

terpeliharanya   kerukunan   antar   umat   beragama,   dan   berperan   bagi 

penguatan demokrasi, Hak Asasi Manusia, serta peran strategis untuk 

mengawal persoalan kebangsaan/ bernegara. 
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