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“Barangsiapa ingin menjadi besar 
di antara kamu, hendaklah ia 

menjadi pelayanmu, 
dan barangsiapa ingin menjadi 

terkemuka di antara kamu, 
hendaklah ia menjadi hambamu;   

sama seperti Anak Manusia 
datang bukan untuk dilayani, 

melainkan untuk melayani dan 
untuk memberikan nyawa-Nya 
menjadi tebusan bagi banyak 

orang.”  
- Mat. 20:26-28 

Hamba  
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KEPUTUSAN 

PERSIDANGAN MAJELIS SINODE GMIT 

NOMOR:10/KEP/PMS-GMIT/XLII/2018 

 
TENTANG 

PERATURAN PEMBENTUKAN DAN TATA HUBUNGAN  

BADAN PELAYANAN, BADAN PEMBANTU PELAYANAN,  

DAN UNIT PEMBANTU PELAYANAN 

 

DALAM KESETIAAN DAN KETAATAN KEPADA YESUS KRISTUS 

PEMILIK DAN KEPALA GEREJA 

 

PERSIDANGAN MAJELIS SINODE GEREJA MASEHI INJILI DI TIMOR, 

 
MENIMBANG:  

a. bahwa jabatan organisasi GMIT terdiri atas Badan Pelayanan, Badan 

Pembantu Pelayanan, dan Unit Pembantu Pelayanan harus memiliki 

sinergitas satu terhadap yang lain guna efektifitas dan efisiensi 

pelayanan di Gereja Masehi Injili di Timor; 

b. bahwa untuk melaksanakan butir a di atas maka dipandang perlu 

adanya Peraturan Pembentukan dan Tata Hubungan di atara jabatan 

organisasi di atas; 

c. bahwa untuk maksud itulah dipandang perlu ditetapkannya sebuah 

peraturan dalam persidangan majelis sinode ini. 

 

MENGINGAT:  

1. Ketetapan Sinode GMIT Nomor: 03/TAP/SIN-GMIT/XXXIII/ 2015 

tentang Perubahan Pertama atas Ketetapan Sinode GMIT Nomor: 

1/TAP/SSI-GMIT/II/2010 tentang Pokok-Pokok Eklesiologi GMIT; 

2. Ketetapan Sinode GMIT Nomor: 04/TAP/SIN-GMIT/XXXIII/ 2015 

tentang Perubahan Pertama Atas Ketetapan Sinode GMIT Nomor: 

2/TAP/SSI-GMIT/II/2010 tentang Tata Dasar GMIT; 

3. Ketetapan Sinode GMIT Nomor: 05/TAP/SIN-GMIT/XXXIII/ 2015 

tentang Perubahan Pertama Atas Ketetapan Sinode GMIT Nomor: 

3/TAP/SSI-GMIT/II/2010 tentang Peraturan Pokok Jemaat; 

 

G E R E J A   M A S E H I   I N J I L I   D I   T I M O R  

(GBM GPI dan Anggota PGI) 

PERSIDANGAN MAJELIS SINODE 
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4. Ketetapan Sinode GMIT Nomor: 06/TAP/SIN-GMIT/XXXIII/ 2015 

tentang Perubahan Pertama Atas Ketetapan Sinode GMIT Nomor: 

4/TAP/SSI-GMIT/II/2010 tentang Peraturan Pokok Klasis; 

5. Ketetapan Sinode GMIT Nomor: 07/TAP/SIN-GMIT/XXXIII/ 2015 

tentang Perubahan Pertama Atas Ketetapan Sinode GMIT Nomor: 

5/TAP/SSI-GMIT/II/2010 tentang Peraturan Pokok Sinode; 

6. Ketetapan Sinode GMIT Nomor  5/TAP/SIN-GMIT/XXXII/2011 

tentang Peraturan Pokok Jabatan Dan Kekaryawanan GMIT; 

7. Keputusan Majelis Sinode No. 4/KEP/MS-GMIT/XL/2016 tentang 

Peraturan Organisasi-Administrasi dan Sistem Komunikasi-

Informasi GMIT; 

8. Keputusan Persidangan Majelis Sinode GMIT Nomor: 

13/KEP/PMS-GMIT/XLII/2018 tentang Peraturan Pemilihan 

Penatua, Diaken, Pengajar, dan Pengesahan Anggota Majelis Jemaat; 

9. Keputusan Persidangan Majelis Sinode GMIT Nomor: 

14/KEP/PMS-GMIT/XLII/2018 tentang Peraturan Pemilihan 

Anggota Majelis Klasis; 

10. Keputusan Persidangan Majelis Sinode GMIT Nomor: 

15/KEP/PMS-GMIT/XLII/2018 tentang Peraturan Pemilihan 

Anggota Majelis Sinode. 

 

MEMPERHATIKAN: 

Pembahasan Hasil Sidang Komisi E tentang Draf  Peraturan 

Pembentukan dan Tata Hubungan Badan Pelayanan, Badan Pembantu 

Pelayanan, dan Unit Pembantu Pelayanan GMIT dalam Persidangan 

Majelis Sinode GMIT XLII tanggal 7 Februari 2018.  

 

MEMUTUSKAN 

 

MENETAPKAN:  

PERATURAN PEMBENTUKAN DAN TATA HUBUNGAN BADAN 

PELAYANAN, BADAN PEMBANTU PELAYANAN, DAN UNIT 

PEMBANTU PELAYANAN.  

 

Pasal 1 

 

(1) Menerima hasil Sidang Komisi E dengan beberapa catatan 

perubahan yang diputuskan dalam pleno persidangan sebagaimana 

terlampir dalam surat keputusan ini. 
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(2) Catatan-catatan perubahan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) 

di atas, menjadi perhatian dalam penyempurnaan Peraturan 

Pembentukan dan Tata Hubungan Badan Pelayanan, Badan 

Pembantu Pelayanan, dan Unit Pembantu Pelayanan GMIT. 

 

Pasal 2 

 

(1) Perubahan sebagaimana disebutkan pada pasal 1 ayat (1) dilakukan 

dengan cara menyesuaikan dan/atau menambah beberapa rumusan 

untuk menjamin keutuhan pengertian sehingga tidak menimbulkan 

perbedaan penafsiran. 

(2) Lampiran Keputusan Persidangan Majelis Sinode GMIT XLII 

tahun 2018 Nomor: 10/KEP/PMS-GMIT/XLII/2018 merupakan 

bagian tak terpisahkan dari keputusan ini. 

(3) Peraturan Pembentukan dan Tata Hubungan Badan Pelayanan, 

Badan Pembantu Pelayanan, dan Unit Pembantu Pelayanan GMIT 

bertujuan untuk menjadi acuan bagi Kemajelisan GMIT di masing-

masing lingkup dalam menata dan mengembangkan pelayanan. 

 

Pasal 3 

 

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan. 

Agar semua Anggota GMIT mengetahuinya, maka mewajibkan untuk 

ditempatkan dalam warta gerejawi. 

 

Ditetapkan di : Kupang 

Oleh  : Majelis Sinode GMIT 

Pada : Persidangan Majelis Sinode GMIT XLII 

Tanggal : 8 Februari 2018 

 

 

KETUA 

 

 

SEKRETARIS, 

  

 

 
PDT. DR. MERY L. Y. KOLIMON, PDT. YUSUF NAKMOFA, M.TH. 
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Lampiran:  

KEPUTUSAN PERSIDANGAN MAJELIS SINODE GMIT 

NOMOR: 11/KEP/PMS-GMIT/XLII/2018. 
 

PERATURAN  

PEMBENTUKAN DAN TATA HUBUNGAN  

BADAN PELAYANAN,  

BADAN PEMBANTU PELAYANAN,  

DAN UNIT PEMBANTU PELAYANAN GMIT 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Pengertian 
 

Yang dimaksudkan dalam peraturan ini dengan: 

(1) Gereja adalah Gereja Masehi Injili di Timor, disingkat GMIT. 

(2) Badan pelayanan (disingkat BP) GMIT adalah  

 a. majelis jemaat di lingkup jemaat; 

 b. majelis klasis di lingkup klasis; 

 c. majelis sinode di lingkup sinode. 

(3) Pelaksana tugas BP sehari-hari adalah: 

 a. majelis jemaat harian (MJH) di lingkup jemaat; 

 b. majelis klasis harian (MKH) di lingkup klasis; 

 c. majelis sinode harian (MSH) di lingkup sinode. 

(4) Badan pembantu pelayanan (disingkat BPP) adalah  

 a. badan pembantu pelayanan jemaat (BPPJ) di lingkup jemaat; 

 b. badan pembantu pelayanan klasis (BPPK) di lingkup klasis; 

 c. badan pembantu pelayanan sinode (BPPS) di lingkup sinode. 

(5) Unit Pembantu Pelayanan (disingkat UPP) adalah unit kategorial, 

fungsional, dan profesional yang dibentuk dan ditetapkan oleh 

persidangan majelis jemaat/majelis klasis/majelis sinode sesuai 

lingkupnya untuk melaksanakan Panca Pelayanan GMIT. 

 a. unit pembantu pelayanan majelis jemaat (UPPMJ) di lingkup 

jemaat; 

 

 

G E R E J A   M A S E H I   I N J I L I   D I   T I M O R  

(GBM GPI dan Anggota PGI) 

PERSIDANGAN MAJELIS SINODE 
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 b. unit pembantu pelayanan majelis klasis (UPPMK) di lingkup 

klasis; 

 c. unit pembantu pelayanan majelis sinode (UPPMS) di lingkup 

sinode. 

 

Pasal 2 

Dasar 

 

(1) Dasar BP/BPP/UPP adalah prinsip kelembagaan yaitu pengakuan 

akan pemerintahan Yesus Kristus (Kristokrasi). 

(2) Dalam menata dirinya BP/BPP/UPP mendasarkan diri pada prinsip 

Imamat Am Orang Percaya dan gereja yang senantiasa 

memperbarui diri (ecclesia reformata semper reformanda). 

(3) Prinsip kelembagaan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) 

diwujudkan dalam sistem presbiterial sinodal yang berasaskan 

kebersamaan, kemajelisan, kesetaraan, dan permusyawaratan. 

(4)  Peraturan ini dijabarkan dari:  

 a. Tata Dasar GMIT;  

 b. Peraturan Pokok Jemaat; 

 c. Peraturan Pokok Klasis; 

 d. Peraturan Pokok Sinode. 

 

Pasal 3 

Tujuan 

 

Tujuan pembentukan dan tata hubungan BP, BPP, dan UPP untuk: 

a. menata segala sumber daya pelayanan demi kemuliaan nama 

Tuhan; 

b. membangun kerjasama sinergitas dan  sinkronitas pelayanan di 

semua lingkup pelayanan GMIT secara terpadu dan terarah; 

c. meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas organisasi 

pelayanan di lingkup jemaat, klasis, dan sinode. 

 

Pasal 4 

Kedudukan 

 

(1) BP, BPP, dan UPP di semua lingkup merupakan bagian integral 

dari pelayanan GMIT. 

(2) Kedudukan BP di lingkup jemaat, klasis, dan sinode adalah setara, 

dengan luas lingkup pelayanan bersifat inklusif, yaitu jemaat 

sebagai basis pelayanan, klasis sebagai wadah kebersamaan jemaat-
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jemaat dalam satu wilayah, dan sinode sebagai lingkup pelayanan 

GMIT yang terluas. 

(3) Kedudukan BPP di lingkup jemaat, klasis, dan sinode adalah setara 

dengan fungsi yang berbeda. 

(4) Kedudukan UPP di lingkup jemaat, klasis, dan sinode adalah setara 

dengan fungsi yang berbeda. 

(5) Para pejabat pelayanan yang menduduki jabatan pada BP, BPP, dan 

UPP adalah pejabat organisasi.  

(6) Para pejabat gerejawi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (5) di 

atas adalah pelayan Yesus Kristus. 

 

BAB II 

WEWENANG, TUGAS, DAN TANGGUNG JAWAB 

 

Bagian Pertama 

Badan Pelayanan Jemaat 

Pasal 5 

 

(1) BP jemaat atau majelis jemaat berwenang untuk: 

 a. memimpin persekutuan jemaat; 

 b. mengoordinasikan pelaksanaan panca pelayanan yaitu 

persekutuan, kesaksian, pelayanan kasih, ibadah, dan 

penatalayanan, bersama pimpinan BPPJ dan UPPMJ; 

 c. memanggil anggota sidi jemaat untuk menghadiri persidangan 

jemaat; 

 d. mewakili jemaat menurut Tata GMIT, dalam hal ini diwakili 

oleh ketua dan sekretaris majelis jemaat; 

 e. membentuk struktur BPPJ sesuai rekomendasi persidangan 

jemaat dan mengangkat anggota-anggotanya dalam 

persidangan majelis jemaat;  

 f. membentuk dan mengangkat pimpinan UPPMJ, menurut 

bidang pelayanan kategorial, fungsional, dan profesional; 

 g. menetapkan program pelayanan tahunan (PPT) sesuai HKUP 

GMIT dan kebutuhan pelayanan jemaat setempat, serta 

menetapkan anggaran penerimaan dan belanja majelis jemaat 

(APBMJ) dalam persidangan majelis jemaat. 

(2) BP jemaat atau majelis jemaat bertugas untuk: 

 a. mengoordinasikan, memonitoring, mengawasi, dan 

mengevaluasi pelaksanaan pelayanan di bidang persekutuan, 

kesaksian dan pengajaran, pelayanan kasih, ibadah, dan 

penatalayanan, bersama para pimpinan BPPJ dan UPPMJ; 
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 b. memperlengkapi dan memberdayakan anggota jemaat untuk 

mengembangkan karunia-karunia yang dimilikinya dalam 

mewujudkan jemaat sebagai basis pelayanan; 

 c. menjalankan pengawasan melekat terhadap semua UPPMJ, 

sedangkan pengawasan fungsional dilaksanakan oleh badan 

pertimbangan dan pengawasan pelayanan jemaat (BPPPJ); 

 d. bersama dan/atau mewakili majelis klasis dan majelis sinode 

menjemaatkan dan melaksanakan keputusan-keputusan klasis 

dan sinode, termasuk berbagai peraturan yang telah ditetapkan 

oleh Persidangan Sinode. 

(3) BP jemaat atau majelis jemaat mengevaluasi pelayanannya dalam 

persidangan majelis jemaat setiap tahun, serta 

mempertanggungjawabkan pelayanannya secara periodik dalam 

persidangan jemaat sebagai wujud pertanggunganjawab iman 

kepada Tuhan. 

 a. laporan pertangunganjawab periodik disampaikan secara 

tertulis dan mencakup: 

1) pelaksanaan wewenang dan tugas badan pelayanan jemaat;  

2) kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan program 

pelayanan, sesuai HKUP GMIT;  

3) inovasi, komitmen, dan kreativitas badan pelayanan jemaat 

dalam pelaksanaan wewenang dan tugas; 

4) pengelolaan keuangan. 

 b. persidangan jemaat menyatakan dapat menerima atau menolak 

laporan pertanggunganjawab  disertai dengan rekomentasi atau 

pertimbangan dan/atau pembinaan dalam semangat pastoral; 

 c. apabila persidangan jemaat menolak laporan 

pertanggunganjawab, maka majelis jemaat wajib 

melaksanakan semua rekomendasi atau pertimbangan 

persidangan dan melaporkannya pada persidangan jemaat 

berikutnya. 

 

Bagian Kedua 

Badan Pelayanan Klasis 

Pasal 6 

 

(1) BP klasis atau majelis klasis berwenang untuk: 

 a. mengawasi pelaksanaan program kebersamaan jemaat-jemaat 

di lingkup klasis; 

 b. memanggil jemaat-jemaat untuk menghadiri persidangan 

klasis; 
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 c. mewakili klasis sesuai Tata GMIT, dalam hal ini diwakili oleh 

ketua dan sekretaris majelis klasis; 

 d. membentuk struktur BPPK sesuai rekomendasi persidangan 

klasis dan mengangkat anggota-anggotanya dalam persidangan 

majelis klasis; 

 e. membentuk dan mengangkat pimpinan UPPMK menurut 

bidang pelayanan kategorial, fungsional, dan profesional; 

 f. menetapkan program pelayanan tahunan (PPT) sesuai HKUP 

GMIT dan kebutuhan kebersamaan jemaat-jemaat, serta 

menetapkan anggaran penerimaan dan belanja majelis klasis 

(APBMK) dalam persidangan majelis klasis. 

(2) BP klasis atau majelis klasis bertugas untuk: 

 a. mendampingi dan memberdayakan jemaat-jemaat dalam 

penyelesaian masalah-masalah pelayanan di lingkup klasis;  

 b. bersama dan/atau mewakili majelis sinode menjemaatkan dan 

melaksanakan keputusan-keputusan sinodal di jemaat-jemaat 

dalam lingkup klasis; 

 c. bersama majelis sinode melaksanakan pembentukan jemaat, 

penempatan, dan mutasi pendeta, sesuai peraturan 

pembentukan jemaat serta penempatan dan/atau mutasi 

pendeta yang berlaku; 

 d. bersama majelis jemaat dan majelis sinode mengelola 

perbendaharaan GMIT, baik untuk kepentingan kebersamaan 

jemaat-jemaat dalam wilayah klasis maupun untuk 

kepentingan GMIT secara menyeluruh, berupa persembahan 

jemaat yang mencakup uang, barang bergerak, dan barang 

tidak bergerak; 

 e. melancarkan arus komunikasi dan informasi antara majelis 

jemaat dan majelis sinode secara timbal-balik; 

 f. meneruskan masalah-masalah pelayanan lingkup jemaat yang 

tidak dapat diselesaikan pada lingkup klasis kepada majelis 

sinode untuk penanganan selanjutnya;  

 g. mewakili jemaat-jemaat dalam koordinasi majelis sinode 

perihal hubungan dengan pemerintah dan lembaga sosial 

kemasyarakatan lainnya dalam lingkup klasis.  

(3) BP klasis atau majelis klasis mengevaluasi pelayanannya dalam 

persidangan majelis klasis setiap tahun, serta 

mempertanggungjawabkan pelayanannya secara periodik dalam 

persidangan klasis sebagai wujud pertanggunganjawab iman 

kepada Tuhan. 
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 a. laporan pertangunganjawab periodik disampaikan secara 

tertulis dan mencakup: 

1) pelaksanaan wewenang dan tugas badan pelayanan klasis;  

2) kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan program 

pelayanan, sesuai HKUP GMIT;  

3) inovasi, komitmen, dan kreativitas badan pelayanan klasis 

dalam pelaksanaan wewenang dan tugas; 

4) pengelolaan keuangan. 

 b. persidangan klasis menyatakan dapat menerima atau menolak 

laporan pertanggunganjawab  disertai dengan rekomentasi atau 

pertimbangan dan/atau pembinaan dalam semangat pastoral; 

 c. apabila persidangan klasis menolak laporan 

pertanggunganjawab, maka majelis klasis wajib melaksanakan 

semua rekomendasi atau pertimbangan dan/atau pembinaan 

persidangan dan melaporkannya pada persidangan klasis 

berikutnya. 

 

Bagian Ketiga 

Badan Pelayanan Sinode 

Pasal 7 

 

(1) BP sinode atau majelis sinode berwenang untuk: 

 a. memimpin GMIT berdasarkan mandat persidangan sinode; 

 b. mengawasi pelaksanaan panca pelayanan di lingkup sinode; 

 c. mewakili GMIT menurut Tata Gereja; 

 d. mengangkat, membina, dan memberhentikan pejabat dan 

karyawan GMIT; 

 e. melaksanakan pengawasan dan pembinaan mengenai ajaran 

dan teologi GMIT; 

 f. menetapkan keputusan dan peraturan yang diperlukan untuk 

melaksanakan Peraturan Pokok GMIT dan keputusan sinode; 

 g. membentuk struktur BPPS sesuai rekomendasi persidangan 

sinode dan mengangkat anggota-anggotanya; 

 h. membentuk, mengawasi, dan membina pimpinan UPPMS;   

 i. menetapkan program pelayanan tahunan (PPT) dan anggaran 

penerimaan dan belanja majelis sinode (APBMS); 

 j. menampung dan/atau menyelesaikan masalah yang timbul 

antara dua persidangan sinode; 

 k. memberikan wewenang kepada majelis klasis untuk mewakili 

majelis sinode perihal hubungan dengan pemerintah dan 

lembaga sosial kemasyarakatan lainnya dalam lingkup klasis. 



Pembentukan & Tata Hubungan | 99  
 

(2) BP sinode atau majelis sinode bertugas untuk: 

 a. melaksanakan penjemaatan keputusan-keputusan sinode; 

 b. menyediakan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk 

pembangunan jemaat sebagai basis penyelenggaraan hidup dan 

pelayanan GMIT; 

 c. memperlengkapi pelaku pelayanan di lingkup klasis dan 

jemaat untuk selanjutnya memberdayakan jemaat bagi 

pelayanan di lingkup dan konteks masing-masing; 

 d. mendampingi jemaat-jemaat dan klasis-klasis dalam rangka 

perwujudan gereja yang misioner; 

 e. melaksanakan perkunjungan pastoral ke jemaat-jemaat dan 

klasis-klasis dalam rangka penguatan dan pengembangan 

pelayanan; 

 f. membangun dan memelihara relasi oikumenis di lingkup 

nasional, regional, dan internasional. 

(3) BP sinode atau majelis sinode mengevaluasi pelayanannya dalam 

persidangan majelis sinode setiap tahun, serta 

mempertanggungjawabkan pelayanannya secara periodik dalam 

persidangan sinode sebagai wujud pertanggunganjawab iman 

kepada Tuhan. 

 a. laporan pertangunganjawab periodik disampaikan secara 

tertulis dan mencakup: 

1) pelaksanaan wewenang dan tugas badan pelayanan 

sinode;  

2) kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan program 

pelayanan, sesuai HKUP GMIT;  

3) inovasi, komitmen, dan kreativitas badan pelayanan 

sinode dalam pelaksanaan wewenang dan tugas; 

4) pengelolaan keuangan. 

 b. persidangan sinode menyatakan dapat menerima atau 

menolak laporan pertanggunganjawab  disertai dengan 

rekomentasi atau pertimbangan dan/atau pembinaan dalam 

semangat pastoral; 

 c. apabila persidangan sinode menolak laporan 

pertanggunganjawab, maka majelis sinode wajib 

melaksanakan semua rekomendasi atau pertimbangan 

persidangan dan melaporkannya pada persidangan sinode 

berikutnya. 
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Pasal 8 

Majelis Jemaat/Klasis/Sinode Harian 

 

(1) Wewenang, tugas, dan tanggung jawab MJH: 

 a. MJH berwenang untuk: 

  1) memimpin pelaksanaan pelayanan majelis jemaat sehari-

hari; 

  2) mengoordinasi pelaksanaan program pelayanan yang 

ditetapkan oleh persidangan majelis jemaat; 

  3) mengangkat dan membina pimpinan UPPMJ; 

  4) menyusun rencana anggaran penerimaan dan belanja 

majelis jemaat (RAPBMJ); 

  5) mengelola perbendaharaan GMIT di jemaat;  

  6) menampung dan/atau menyelesaikan masalah yang 

timbul antara dua persidangan majelis jemaat dan/atau 

dua rapat majelis jemaat harian; 

  7) merencanakan dan melaksanakan persidangan majelis 

jemaat dan persidangan jemaat. 

 b. MJH bertugas untuk: 

  1) melancarkan pelaksanaan tugas kepemimpinan majelis 

jemaat; 

  2) mengadministrasikan notulen persidangan lingkup jemaat 

yang disusun oleh sekretaris majelis jemaat;   

  3) memanggil dan menyelenggarakan persidangan majelis 

jemaat; 

  4) merencanakan dan mempersiapkan materi persidangan 

majelis jemaat. 

 c. MJH dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab 

kepada majelis jemaat melalui persidangan majelis jemaat. 

(2) Wewenang, tugas, dan tanggung jawab MKH: 

 a. MKH berwenang untuk: 

  1) memimpin pelaksanaan pelayanan majelis klasis sehari-

hari; 

  2) mengoordinasi pelaksanaan program pelayanan yang 

ditetapkan oleh persidangan majelis klasis; 

  3) mengangkat dan membina pimpinan UPPMK; 

  4) menyusun rencana anggaran penerimaan dan belanja 

majelis klasis (RAPBMK); 

  5) mengelola perbendaharaan GMIT di lingkup klasis; 
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  6) menampung dan/atau menyelesaikan masalah yang 

timbul antara dua persidangan majelis klasis dan/atau dua 

rapat majelis klasis harian; 

  7) merencanakan dan melaksanakan persidangan majelis 

klasis dan persidangan klasis. 

 b. MKH bertugas untuk: 

  1) melancarkan pelaksanaan tugas kepemimpinan majelis 

klasis; 

  2) mengadministrasikan notulen persidangan lingkup klasis 

yang disusun oleh sekretaris majelis klasis; 

  3) memanggil dan menyelenggarakan persidangan majelis 

klasis; 

  4) merencanakan agenda dan mempersiapkan materi 

persidangan majelis klasis.  

 c. MKH dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab 

kepada majelis klasis melalui persidangan majelis klasis. 

(3) Wewenang, tugas, dan tanggung jawab MSH: 

 a. MSH berwenang untuk: 

  1) memimpin pelaksanaan pelayanan majelis sinode sehari-

hari;  

  2) mengoordinasi pelaksanaan program pelayanan yang 

ditetapkan oleh persidangan majelis sinode; 

  3) mengangkat dan membina pimpinan UPPMS; 

  4) menyusun rencana anggaran penerimaan dan belanja 

majelis sinode (RAPBMS); 

  5) mengelola perbendaharaan GMIT di lingkup sinode;  

  6) menampung dan/atau menyelesaikan masalah yang 

timbul antara dua persidangan majelis sinode dan/atau 

dua rapat majelis sinode harian; 

  7) merencanakan dan melaksanakan persidangan majelis 

sinode dan persidangan sinode. 

 b. MSH bertugas untuk: 

  1) melancarkan pelaksanaan tugas kepemimpinan majelis 

sinode; 

  2) mengadministrasikan notulen persidangan lingkup sinode 

yang disusun oleh sekretaris majelis sinode;   

  3) memanggil dan menyelenggarakan persidangan majelis 

sinode; 

  4) merencanakan agenda dan mempersiapkan materi 

persidangan majelis sinode. 
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 c. MSH dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab 

kepada majelis sinode melalui persidangan majelis sinode. 

 

Pasal 9 

Badan Pembantu Pelayanan 

 

(1) BPP jemaat/klasis/sinode berwenang untuk: 

 a. merencanakan pelaksanaan PPT berdasarkan amanat HKUP 

GMIT untuk dibahas dan ditetapkan dalam persidangan 

majelis di masing-masing lingkup pelayanan; 

 b. merencanakan langkah-langkah pelaksanaan program 

pelayanan sesuai format program pelayanan berbasis kinerja; 

 c. merencanakan anggaran program pelayanan untuk 

diputuskan dalam persidangan majelis di masing-masing 

lingkup pelayanan. 

 d. membangun hubungan kerja sama dengan pihak tertentu 

yang berhubungan dengan badan terkait di bawah koordinasi 

majelis lingkup masing-masing; 

 e. membentuk tim-tim kerja sesuai dengan tugas pokok BPP di 

semua lingkup. 

(2) BPP jemaat/klasis/sinode bertugas untuk: 

 a. melaksanakan pelayanan di bidang masing-masing sesuai 

keputusan persidangan jemaat/klasis/sinode; 

 b. melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi program pelayanan 

dan pengelolaan anggaran sebagaimana yang telah ditetapkan 

dalam persidangan majelis di masing-masing lingkup; 

 c. memberikan laporan pertanggunganjawab pelaksanaan 

program pelayanan dan pengelolaan anggaran sebagaimana 

ditetapkan dalam persidangan melalui badan pelayanan; 

 d. melaksanakan hubungan kerjasama yang setara dan saling 

menunjang antar BPP dalam rangka koordinasi dan 

sinkronisasi program pelayanan; 

 e. mengadakan hubungan kerjasama antara BPP dengan UPP, 

lembaga mitra,dan tim kerja dalam rangka koordinasi dan 

sinkronisasi program pelayanan. 

(3) BPP jemaat/klasis/sinode mengevaluasi pelayanannya dalam 

persidangan kemajelisan masing-masing lingkup setiap tahun, 

serta mempertanggungjawabkan pelayanannya secara periodik 

dalam persidangan jemaat/klasis/sinode melalui badan pelayanan 

di setiap lingkup, sebagai wujud pertanggunganjawab iman 

kepada Tuhan. 
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 a. laporan pertangunganjawab disampaikan secara tertulis dan 

mencakup: 

1) pelaksanaan wewenang dan tugas badan pembantu 

pelayanan;  

2) kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan program 

pelayanan, sesuai HKUP GMIT;  

3) inovasi, komitmen, dan kreativitas badan pembantu 

pelayanan dalam pelaksanaan wewenang dan tugas; 

4) pengelolaan keuangan. 

 b. persidangan jemaat/klasis/sinode dapat menerima atau 

menolak laporan pertanggunganjawab BPP, disertai dengan 

rekomentasi atau pertimbangan dan/atau pembinaan dalam 

semangat pastoral; 

 c. apabila persidangan menolak laporan pertanggunganjawab, 

maka BPP yang bersangkutan wajib melaksanakan semua 

rekomendasi atau pertimbangan persidangan dan 

melaporkannya pada persidangan berikutnya. 

 
Pasal 10 

Unit Pembantu Pelayanan 

 

(1) Pimpinan UPPMJ/UPPMK/UPPMS berwenang untuk: 

 a. merencanakan pelaksanaan program pelayanan tahunan 

secara bersama-sama antara pimpinan dan pengurus UPP 

dalam koordinasi dengan majelis harian di masing-masing 

lingkup, sesuai dengan HKUP GMIT untuk dibahas dan 

ditetapkan oleh persidangan majelis masing-masing lingkup 

pelayanan; 

 b. merencanakan langkah-langkah pelaksanaan program 

pelayanan secara bersama-sama antara pimpinan dan 

pengurus UPP dalam koordinasi dengan majelis harian di 

masing-masing lingkup, sesuai format program pelayanan 

berbasis kinerja; 

 c. merencanakan anggaran program pelayanan tahunan secara 

bersama-sama antara pimpinan dan pengurus UPP dalam 

koordinasi dengan majelis harian di masing-masing lingkup, 

untuk diputuskan oleh persidangan majelis masing-masing 

lingkup pelayanan. 
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(2) Pimpinan UPPMJ/UPPMK/UPPMS bertugas untuk: 

 a. bersama pengurus UPP melaksanakan program pelayanan 

tahunan yang telah diputuskan oleh persidangan majelis 

masing-masing lingkup; 

 b. melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi setiap program 

pelayanan dan pengelolaan anggaran yang dikelola oleh UPP 

sesuai keputusan persidangan; 

 c. memberikan laporan pertanggunganjawab secara tertulis 

mengenai pelaksanaan program pelayanan dan pengelolaan 

anggaran kepada mejelis masing-masing lingkup melalui 

majelis harian; 

 d. mengadakan hubungan kerjasama yang bersifat setara dan 

saling menopang di antara sesama UPP dalam rangka 

koordinasi dan sinkronisasi program pelayanan; 

 e. mengadakan hubungan kerjasama yang bersifat penugasan 

dan konsultatif dengan BPP dalam rangka koordinasi dan 

sinkronisasi program pelayanan. 

(3) UPP mengevaluasi pelayanannya dalam persidangan kemajelisan 

masing-masing lingkup setiap tahun, serta 

mempertanggungjawabkan pelayanannya secara periodik dalam 

persidangan jemaat/klasis/sinode melalui majelis harian di setiap 

lingkup, sebagai wujud pertanggunganjawab iman kepada Tuhan. 

 

BAB III 

PEMBENTUKAN BADAN PELAYANAN,  

BADAN PEMBANTU PELAYANAN,  

DAN UNIT PEMBANTU PELAYANAN 
Pasal 11 

Pembentukan Badan Pelayanan 

 

(1) BP lingkup jemaat atau majelis jemaat dibentuk pada persidangan 

pertama setelah penahbisan penatua, diaken, dan pengajar 

(presbiter). 

(2) BP lingkup klasis atau majelis klasis dibentuk dari para presbiter 

yang dipilih dan diangkat dalam persidangan klasis menjadi 

anggota majelis klasis, serta para ketua majelis jemaat ex-officio. 

(3) BP lingkup sinode atau majelis sinode dibentuk dari para presbiter 

yang dipilih dan diangkat dalam persidangan sinode, termasuk 

empat anggota presbiter non pendeta dan para ketua majelis klasis 

ex-officio. 
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Pasal 12 

Pembentukan Majelis Harian 

 

(1) Lingkup jemaat: 

 a. MJH dibentuk dari antara para presbiter (pendeta, penatua, 

diaken, pengajar) dalam persidangan majelis jemaat; 

 b. Anggota MJH diangkat dengan surat keputusan majelis 

jemaat dan diperhadapkan dalam suatu ibadah jemaat; 

 c. jabatan ketua majelis jemaat diangkat dengan surat keputusan 

majelis sinode, sesuai ketentuan yang berlaku. 

(2) Lingkup klasis: 

 a. MKH dibentuk melalui proses pemilihan oleh para presbiter 

perutusan jemaat-jemaat dalam persidangan klasis sesuai 

peraturan pemilihan anggota majelis klasis yang berlaku; 

 b. Anggota MKH diangkat dengan surat keputusan majelis 

klasis dan diperhadapkan dalam suatu ibadah. 

(3) Lingkup sinode: 

 a. MSH dibentuk melalui proses pemilihan oleh para presbiter 

perutusan klasis-klasis dalam persidangan sinode, sesuai 

peraturan pemilihan anggota majelis sinode yang berlaku; 

 b. Anggota MSH diangkat dengan surat keputusan sinode dan 

diperhadapkan dalam suatu ibadah. 

 
Pasal 13 

Pembentukan Badan Pembantu Pelayanan 

 

(1) Badan pembantu pelayanan jemaat (BPPJ): 

 a. BPPJ dibentuk dalam persidangan jemaat sesuai kebutuhan 

pelayanan di lingkup jemaat dan selanjutnya persidangan 

jemaat memberikan rekomendasi kepada majelis jemaat 

untuk membentuk struktur BPPJ dan mengangkat anggota-

anggotanya dalam persidangan majelis jemaat; 

 b. BPPJ dapat terdiri dari badan pertimbangan dan pengawasan 

pelayanan jemaat (BPPPJ); badan perencanaan, penelitian, 

dan pengembangan pelayanan jemaat (BPPPPJ); badan 

diakonat jemaat; panitia pembangunan; panitia hari raya 

gerejawi; perseroan terbatas; yayasan pendidikan; yayasan 

kesehatan; koperasi; dan badan hukum lainnya. 
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(2) Badan pembantu pelayanan klasis (BPPK): 

 a. BPPK dibentuk dalam persidangan klasis sesuai kebutuhan 

pelayanan di lingkup klasis dan selanjutnya persidangan 

klasis memberikan rekomendasi kepada majelis klasis untuk 

membentuk struktur BPPK dan mengangkat anggota-

anggotanya dalam persidangan majelis klasis; 

 b. BPPK dapat terdiri dari badan pertimbangan dan pengawasan 

pelayanan klasis (BPPPK); badan perencanaan penelitian dan 

pengembangan pelayanan klasis (BPPPPK); badan diakonat 

klasis; panitia; yayasan; perseroan terbatas (PT); koperasi, 

serta badan hukum lainnya. 

(3) Badan pembantu pelayanan sinode (BPPS): 

 a. BPPS dibentuk dalam persidangan sinode sesuai kebutuhan 

pelayanan di lingkup sinode dan selanjutnya persidangan 

sinode memberikan rekomendasi kepada majelis sinode 

untuk membentuk struktur BPPS dan mengangkat anggota-

anggotanya dalam persidangan majelis sinode; 

 b. BPPS dapat terdiri dari badan pertimbangan dan pengawasan 

pelayanan sinode (BPPPS); badan perencanaan, penelitian 

dan pengembangan pelayanan sinode (BPPPPS); badan 

diakonia GMIT (BDG); panitia pemilihan majelis sinode; 

Panitia Tetap Tata Gereja (PTTG); badan advokasi hukum 

dan perdamaian (BAHP); badan pendidikan; badan 

pemberdayaan asset dan pengembangan ekonomi (BPAPE); 

panitia pembangunan; yayasan Alfa Omega; Yayasan TLM; 

yayasan pendidikan Kristen; yayasan kesehatan; koperasi; 

dan badan hukum lainnya. 

(4) Pembentukan BPP, dapat dilakukan dengan cara: 

 a. pengembangan fungsi UPP; 

 b. penggabungan 2 (dua) atau lebih BPP; 

 c. penggabungan 2 (dua) atau lebih UPP; atau 

 d. pembentukan fungsi baru dalam pelayanan jemaat, klasis, 

dan sinode.   

(5) Pembentukan BPP didahului dengan studi kelayakan yang 

hasilnya telah disetujui dan ditetapkan dalam persidangan majelis 

serta menjadi usulan dalam persidangan jemaat/klasis/sinode. 

 

Pasal 14 

Pembentukan Unit Pembantu Pelayanan 

 

(1) UPPMJ dibentuk dalam persidangan majelis jemaat untuk 
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melaksanakan Panca Pelayanan GMIT, yaitu persekutuan, 

kesaksian, pelayanan kasih, ibadah, dan penatalayanan.  

(2) UPPMJ yang dimaksudkan pada ayat (1) di atas dapat terdiri dari 

unit kategorial, fungsional, dan profesional, sebagai berikut: 

 a. UPP kategorial, terdiri dari: 

  1) pelayanan anak dan remaja; 

  2) pelayanan pemuda; 

  3) pelayanan kaum bapak; 

  4) pelayanan kaum perempuan; 

  5) pelayanan lanjut usia; 

 b. UPP fungsional, terdiri dari: 

  1) pelayanan persekutuan doa; 

  2) pelayanan musik gerejawi; 

  3) pelayanan tata usaha; 

  4) pelayanan perbendaharaan; 

 c. UPP profesional, terdiri dari: 

  1) pelayanan petani, nelayan, guru, dokter/ perawat, dll. 

  2) pelayanan bantuan hukum, dll. 

(3) UPPMK dibentuk dalam persidangan majelis klasis untuk 

melaksanakan Panca Pelayanan GMIT, yaitu persekutuan, 

kesaksian, pelayanan kasih, ibadah, dan penatalayanan. 

(4) UPPMK yang dimaksudkan pada ayat (3) di atas dapat terdiri dari 

unit kategorial, fungsional, dan profesional, sebagai berikut: 

 a. UPP kategorial, terdiri dari: 

  1) pelayanan anak dan remaja; 

  2) pelayanan pemuda; 

  3) pelayanan kaum bapak; 

  4) pelayanan kaum perempuan; 

  5) pelayanan lanjut usia; 

 b. UPP fungsional, terdiri dari: 

  1) pelayanan persekutuan doa; 

  2) pelayanan musik gerejawi; 

  3) pelayanan tata usaha; 

  4) pelayanan perbendaharaan; 

 c. UPP professional, terdiri dari: 

  1) pelayanan petani, nelayan, guru, dokter/perawat, dll. 

  2) pelayanan bantuan hukum, dll. 

(5) UPPMS dibentuk dalam persidangan majelis sinode untuk 

melaksanakan Panca Pelayanan GMIT, yaitu persekutuan, 

kesaksian, pelayanan kasih, ibadah, dan penatalayanan. 
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(6) UPPMS yang dimaksudkan pada ayat (5) di atas dapat terdiri dari 

unit kategorial, fungsional, dan profesional, sebagai berikut: 

 a. UPP kategorial, terdiri dari: 

  1) pelayanan anak dan remaja; 

  2) pelayanan pemuda dan kaum bapak; 

  3) pelayanan kaum perempuan; 

 b. UPP fungsional dan profesional; 

  1) pelayanan persekutuan doa; 

  2) pelayanan liturgi dan musik gerejawi; 

  3) pelayanan kerjasama oikumenis dan kemitraan; 

  4) pelayanan pengembangan teologi dan pembinaan 

anggota gereja; 

  5) pelayanan tanggap bencana alam dan kemanusiaan; 

  6) pelayanan personil; 

  7) pelayanan tata usaha; 

  8) pelayanan perbendaharaan. 

 

Pasal 15 

Struktur Badan Pelayanan 

 

(1) Struktur BPJ atau majelis jemaat terdiri dari: 

 a. majelis jemaat (MJ); 

 b. majelis jemaat harian (MJH); 

 c. badan pembantu pelayanan jemaat (BPPJ); 

 d. unit pembantu pelayanan majelis jemaat (UPPMJ); 

 e. majelis mata jemaat; 

 f. majelis mata jemaat harian; 

 g. badan pembantu pelayanan mata jemaat; 

 h. unit pembantu pelayanan majelis mata jemaat. 

(2) Struktur BPK atau majelis klasis terdiri dari: 

 a. majelis klasis (MK); 

 b. majelis klasis harian (MKH); 

 c. badan pembantu pelayanan klasis (BPPK); 

 d. unit pembantu pelayanan majelis klasis (UPPMK); 

(3) Struktur BPS atau majelis sinode terdiri dari: 

 a. majelis sinode (MS); 

 b. majelis sinode harian (MSH); 

 c. badan pembantu pelayanan sinode (BPPS); 

 d. unit pembantu pelayanan majelis sinode (UPPMS). 
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Pasal 16 

Struktur Majelis Harian 

 

(1) Struktur MJH terdiri dari: 

 a. satu orang ketua, merangkap anggota; 

b. satu orang atau lebih wakil ketua, merangkap anggota; 

c. satu orang sekretaris, merangkap anggota; 

d. satu orang atau lebih wakil sekretaris, merangkap anggota; 

e. satu orang bendahara, merangkap anggota; 

f. satu orang atau lebih wakil bendahara, merangkap anggota. 

(2) Jemaat yang dilayani oleh lebih dari satu orang pendeta, maka 

pendeta yang bukan ketua majelis jemaat, menjabat sebagai wakil 

ketua. Sedangkan bagi jemaat yang bermata jemaat, jabatan wakil 

ketua dijabat oleh seorang penatua di mata jemaat yang 

bersangkutan. 

(3) Struktur MKH terdiri dari: 

 a. satu orang ketua, merangkap anggota; 

b. satu orang wakil ketua, merangkap anggota; 

c. satu orang sekretaris, merangkap anggota; 

d. satu orang bendahara, merangkap anggota. 

(4) Struktur MSH terdiri dari: 

 a. satu orang ketua, merangkap anggota; 

b. satu orang wakil ketua, merangkap anggota; 

c. satu orang sekretaris, merangkap anggota; 

d. satu orang wakil sekretaris, merangkap anggota; 

e. satu orang bendahara, merangkap anggota. 

 

Pasal 17 

Struktur Badan Pembantu Pelayanan 

 

(1) Anggota-anggota BPP jemaat/klasis/sinode dipilih dari antara 

pendeta emeritus, pendeta, penatua, diaken, dan pengajar dalam 

persidangan majelis di setiap lingkup pelayanan. 

(2) Anggota-anggota BPP jemaat/klasis/sinode dipilih sesuai talenta, 

kemampuan, dan pengalamannya berkaitan dengan bidang 

pelayanan khusus yang dibutuhkan. 

(3) Struktur BPP jemaat/klasis/sinode terdiri dari: 

 a. satu orang ketua, merangkap anggota; 

 b. satu orang sekretaris, merangkap anggota; 

 c. beberapa anggota, sesuai kebutuhan pelayanan. 
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(4) Anggota BPP jemaat/klasis/sinode sebagaimana dimaksudkan 

pada ayat (3) huruf c dapat terdiri dari para presbiter atau anggota 

sidi non presbiter apabila jumlah presbiter tidak mencukupi. 

(5) BPP jemaat/klasis/sinode dalam koordinasi dengan majelis harian 

di setiap lingkup dapat membentuk tim kerja guna membantu 

pelaksanaan tugas BPP yang membutuhkan keahlian khusus. 

 

Pasal 18 

Struktur Unit Pembantu Pelayanan 

 

(1) Pimpinan UPPMJ/UPPMK/UPPMS dipilih dan diangkat oleh 

majelis harian di setiap lingkup pelayanan. 

(2) Pimpinan UPPMJ/UPPMK/UPPMS dipilih dan diangkat oleh 

majelis harian masing-masing lingkup, sesuai talenta, 

kemampuan, dan pengalamannya berkaitan dengan unit pelayanan 

kategorial, fungsional, dan profesional. 

(3) Struktur pimpinan UPPMJ/UPPMK/UPPMS terdiri satu orang 

ketua dan/atau satu orang sekretaris. 

(4) Pimpinan UPPMJ/UPPMK/UPPMS sebagaimana dimaksudkan 

pada ayat (3) dapat dipilih dari antara para presbiter atau anggota 

sidi (non presbiter) jemaat setempat. 

(5) Pimpinan UPPMJ/UPPMK/UPPMS dalam koordinasi dengan 

majelis harian di masing-masing lingkup membentuk pengurus 

UPP kategorial, fungsional, dan profesional guna membantu 

melaksanakan panca pelayanan. 

(6) Pembentukan pengurus UPP kategorial, fungsional, dan 

profesional sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (5) dilakukan 

dalam musyawarah pelayanan (muspel) yang diatur sebagai 

berikut: 

 a. muspel di lingkup jemaat dihadiri oleh para perutusan rayon 

menurut keanggotaan pada kategorial, fungsional, dan 

profesional; 

 b. muspel di lingkup klasis dihadiri oleh para perutusan jemaat 

di lingkup klasis menurut kategorial, fungsional, dan 

professional; 

 c. muspel di lingkup sinode dihadiri oleh para perutusan klasis 

menurut kategorial, fungsional, dan profesional. 

(7) Mekanisme dan kriteria pemilihan pengurus UPP 

kategorial/fungsional/profesional diatur dalam Peraturan 

Organisasi dan Administrasi GMIT. 
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BAB IV 

ANGGOTA BADAN PELAYANAN, BADAN PEMBANTU 

PELAYANAN, DAN UNIT PEMBANTU PELAYANAN 

 

Bagian Pertama 

Majelis Harian 

Pasal 19 

Pengangkatan Anggota Majelis Harian 

 

(1) Pengangkatan Majelis Harian di masing-masing lingkup diatur 

sebagai berikut: 

 

a. MJH dipilih dan ditetapkan dalam Persidangan Pertama 

Majelis Jemaat setelah penahbisan Penatua, Diaken, dan 

Pengajar; 

 b. MKH dipilih langsung dalam Persidangan Klasis; 

 c. MSH dipilih langsung dalam Persidangan Sinode. 

(2) Usulan nama-nama calon anggota majelis harian masing-masing 

lingkup diatur sebagai berikut: 

 

a. Nama-nama calon MJH diusulkan oleh anggota MJ dalam 

Persidangan Pertama MJ setelah penahbisan Penatua, Diaken, 

dan Pengajar. 

 

b. Nama-nama calon MKH diusulkan kepada Panitia Pemilihan 

MK oleh masing-masing MJ dalam Klasis yang bersangkutan 

melalui Persidangan MJ. 

 
c. Nama-nama calon MSH diusulkan kepada Panitia Pemilihan 

MS oleh masing-masing MK melalui Persidangan MK. 

(3) Syarat-syarat calon anggota MJH/MKH/MSH, kecuali ketua 

majelis jemaat: 

 
a sedang  mengemban jabatan pelayanan sebagai pendeta, 

penatua, diaken, dan pengajar di jemaat; 

 
b memiliki kemampuan sesuai kebutuhan jabatan yang akan 

diemban; 

 
c menyatakan kesediaan secara tertulis untuk menjadi anggota 

majelis harian, sesuai lingkup; 

 
d menyatakan kesediaan secara tertulis untuk taat kepada 

ajaran dan Tata GMIT. 

(4) Anggota MJH/MKH/MSH berjumlah ganjil dan sesuai peraturan 

yang berlaku. 

(5) Periode pelayanan anggota MJH/MKH/MSH adalah 4 (empat) 

tahun, dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode 

pelayanan berikutnya.    
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(6) Khusus di lingkup jemaat, selama menjalankan tugasnya, anggota 

MJH dapat dibebastugaskan dari tugas-tugas rutin pelayanan 

jemaat; apabila dibutuhkan maka anggota MJH dapat 

melaksanakan pelayanan rutin. 

(7) Pengangkatan anggota MJH/MKH/MSH diangkat dengan surat 

keputusan sesuai ketentuan yang berlaku dan diperhadapkan 

dalam sebuah ibadah. 

 

Pasal 20 

Pemberhentian Anggota Majelis Harian 

 

(1) Pemberhentian anggota majelis harian dari jabatan organisasi di 

setiap lingkup pelayanan GMIT dapat dilaksanakan karena: 

a. yang bersangkutan meninggal dunia atau berhalangan tetap 

karena alasan kesehatan atau pindah tempat tugas; 

b. berakhirnya masa jabatan pelayanan dan/atau jabatan 

organisasi; 

c. pelanggaran disiplin; 

d. mengundurkan diri dari jabatan pelayanan sebagai pendeta, 

penatua, diaken, dan pengajar, yang berakibat gugurnya 

jabatan organisasi. 

(2) Pemberhentian anggota majelis harian dari jabatan organisasi 

dibedakan atas: 

a. permohonan sendiri; 

b. pemberhentian dengan hormat; 

c. pemberhentian dengan tidak hormat. 

(3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud ayat (2) di atas, ditandai 

dengan serah terima yang didahului dengan pemeriksaan dan 

pengawasan oleh BPP yang berfungsi melaksanakan pemeriksaan 

dan pengawasan di setiap lingkup. 

 

Bagian Kedua  

Badan Pembantu Pelayanan 

Pasal 21 

Pengangkatan Anggota BPP 

 

(1) Anggota BPPJ/BPPK/BPPS diangkat oleh MJ/MK/MS dalam 

persidangan majelis masing-masing lingkup. 

(2) Usulan nama-nama calon anggota BPP dilakukan oleh anggota 

majelis dan ditetapkan dalam persidangan majelis masing-masing 

lingkup. 
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(3) Syarat-syarat calon anggota badan pembantu pelayanan: 

 a. Sedang mengemban jabatan pelayanan sebagai pendeta, 

pendeta emeritus, penatua, diaken, dan pengajar; 

 b. memiliki pengalaman sesuai kebutuhan bidang pelayanan 

khusus; 

 c. tidak sedang berada dalam tindakan disiplin gerejawi; 

 d. menyatakan kesediaan secara tertulis untuk menjadi anggota 

BPP; 

 e. menyatakan kesediaan secara tertulis untuk taat kepada 

ajaran dan Tata GMIT. 

(4) Anggota BPP berjumlah tiga (3), atau lima (5), atau tujuh (7) 

orang sesuai kebutuhan pelayanan. 

(5) Periode pelayanan anggota BPP adalah 4 (empat) tahun, dan dapat 

dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode pelayanan 

berikutnya.    

(6) Selama menjalankan tugasnya, anggota BPP di lingkup jemaat 

dapat dibebastugaskan dari tugas-tugas rutin pelayanan jemaat. 

(7) Pengangkatan anggota BPP dituangkan dalam sebuah surat 

keputusan majelis masing-masing lingkup dan diperhadapkan 

dalam ibadah jemaat. 

 

Pasal 22 

Pemberhentian Anggota BPP 

 

(1) Pemberhentian anggota BPP dari jabatan organisasi di setiap 

lingkup pelayanan GMIT dapat dilaksanakan karena: 

 a. yang bersangkutan meninggal dunia atau berhalangan tetap 

karena alasan kesehatan atau pindah tempat tugas; 

 b. berakhirnya masa jabatan pelayanan dan/atau jabatan 

organisasi; 

 c. pelanggaran disiplin; 

 d. mengundurkan diri dari jabatan pelayanan sebagai pendeta, 

penatua, diaken, dan pengajar, yang berakibat gugurnya 

jabatan organisasi. 

(2) Pemberhentian anggota BPP dari jabatan organisasi dibedakan 

atas: 

 a. permohonan sendiri; 

 b. pemberhentian dengan hormat; 

 c. pemberhentian dengan tidak hormat. 

(3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud ayat (2) di atas, ditandai 

dengan serah terima yang didahului dengan pemeriksaan dan 
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pengawasan oleh BPP yang berfungsi melaksanakan pemeriksaan 

dan pengawasan di setiap lingkup. 

  

 Bagian Ketiga  

Unit Pembantu Pelayanan 

Pasal 23 

Pengangkatan Anggota 

 

(1) UPP dibentuk dalam persidangan majelis di masing-masing 

lingkup, selanjutnya memberikan rekomendasi kepada majelis 

harian untuk mengangkat pimpinan UPP kategorial, fungsional, 

dan profesional.  

(2) Pimpinan UPP terdiri dari ketua dan/atau sekretaris, yang diangkat 

dan diberhentikan oleh majelis harian masing-masing lingkup.  

(3) Yang dapat diangkat menjadi pimpinan UPP adalah: 

a. presbiter atau anggota sidi jemaat (bukan presbiter) yang tidak 

sedang dikenakan tindakan disiplin gerejawi; 

b. memiliki pengalaman berorganisasi serta pelaksanaan dan 

pengelolaan panca pelayanan.  

c. menyatakan kesediaan untuk mematuhi Tata GMIT. 

(4) Periode pelayanan pimpinan dan pengurus UPP adalah 4 (empat) 

tahun, dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode 

pelayanan berikutnya.    

(5) Pengangkatan anggota UPP dituangkan dalam sebuah surat 

keputusan majelis masing-masing lingkup dan diperhadapkan 

dalam ibadah jemaat. 

 

Pasal 24 

Pemberhentian Anggota 

 

(1) Pemberhentian anggota UPP dari jabatan organisasi di setiap 

lingkup pelayanan GMIT dapat dilaksanakan karena: 

a. meninggal dunia atau berhalangan tetap karena alasan 

kesehatan atau pindah tempat tugas; 

b. berakhirnya masa jabatan pelayanan dan/atau jabatan 

organisasi; 

c. pelanggaran disiplin; 

d. mengundurkan diri dari jabatan pelayanan sebagai pendeta, 

penatua, diaken, dan pengajar yang berakibat gugurnya jabatan 

organisasi. 
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(2) Pemberhentian anggota UPP dari jabatan organisasi dibedakan 

atas: 

a. permohonan sendiri; 

b. pemberhentian dengan hormat; 

c. pemberhentian dengan tidak hormat. 

(3) Pemberhentian ditandai dengan serah terima yang didahului 

dengan pemeriksaan dan pengawasan oleh BPP yang berfungsi 

melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan di setiap lingkup. 

 

BAB V 

TATA HUBUNGAN 

Pasal 25 

Dasar dan Tujuan Hubungan 
 

(1) Tata hubungan antara BP, BPP, dan UPP di GMIT didasarkan 

pada pengakuan akan pemerintahan Kristus (Kristokrasi), yang 

melayani berdasarkan kasih yang mengorbankan diri untuk 

keselamatan dunia dan manusia (diakonos). 

(2) Pemerintahan Kristus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas 

diwujudkan dalam Sistem Presbiterial Sinodal, yang meliputi 

empat asas sebagai berikut: 

 a. asas kebersamaan; 

 b. asas kemajelisan; 

 c. asas kesetaraan;  

 d. asas permusyawaratan. 

(3) Tujuan tata hubungan adalah agar fungsi pelayanan BP, BPP, dan UPP 

dapat berlangsung dengan baik pada semua lingkup pelayanan. 

  

Pasal 26 

Hubungan Antar Badan Pelayanan  

Lingkup Jemaat, Klasis, Sinode 
 

(1) Hubungan BP lingkup jemaat, klasis, dan sinode adalah hubungan 

yang setara. 

(2) Majelis jemaat melayani di lingkup pelayanan yang lebih terbatas 

yaitu jemaat sebagai basis penyelenggaraan pelayanan, sedangkan 

majelis klasis dan majelis sinode melayani di lingkup pelayanan 

yang lebih luas. 

(3) Majelis jemaat, majelis klasis, dan majelis sinode menerima 

kewenangan dari persidangan di masing-masing lingkup, dimana 

keputusan di lingkup yang lebih terbatas tidak boleh bertentangan 

dengan keputusan di lingkup yang lebih luas. 
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(4) Majelis jemaat, majelis klasis, dan majelis sinode bersama-sama 

menjemaatkan keputusan sinode yang mengikat seluruh jemaat. 

(5) Hubungan majelis jemaat, majelis klasis, majelis sinode adalah 

hubungan dialektis, dialogis, koordinatif, konsultatif, dan 

pertanggungjawaban. 

 

Pasal 27 

Hubungan Antara Badan Pelayanan 

dengan Badan Pembantu Pelayanan 

 

(1) BP di lingkup jemaat, klasis, dan sinode, dalam melaksanakan 

tugasnya dibantu oleh BPP untuk melaksanakan tugas-tugas 

khusus sebagaimana diamanatkan oleh persidangan di setiap 

lingkup pelayanan.  

(2) Hubungan BP dan BPP di setiap lingkup adalah hubungan 

dialektis, dialogis, koordinatif, konsultatif, dan 

pertanggungjawaban. 

 

Pasal 28 

Hubungan Antar Badan Pembantu Pelayanan  

 

(1) Hubungan antar BPP di masing-masing lingkup adalah setara. 

(2) Hubungan antara BPP yang berbeda dalam lingkup pelayanan 

yang sama dilaksanakan dalam koordinasi BP/kemajelisan 

masing-masing lingkup. 

(3) Hubungan antara BPP dari lingkup yang berbeda dilaksanakan 

dalam koordinasi majelis dari masing-masing lingkup. 

(4) Hubungan antar BPP adalah hubungan dialektis, dialogis, dan 

koordinatif. 

 

Pasal 29 

Hubungan Antara Badan Pelayanan/Kemajelisan 

dengan Unit Pembantu Pelayanan 

 

(1) BP di lingkup jemaat, klasis, dan sinode, dalam melaksanakan 

tugasnya dibantu oleh UPP untuk melaksanakan Panca Pelayanan 

GMIT sebagaimana diamanatkan oleh persidangan majelis di 

lingkup masing-masing.  

(2) Hubungan BP dan UPP di setiap lingkup adalah  hubungan 

hubungan dialektis, dialogis, koordinatif, dan konsultatif.  
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Pasal 30 

Hubungan Antar Unit Pembantu Pelayanan 
 

(1) Hubungan antar UPP di masing-masing lingkup adalah setara. 

(2) Hubungan antara UPP yang berbeda dalam lingkup pelayanan 

yang sama dilaksanakan dalam koordinasi majelis harian pada 

masing-masing lingkup. 

(3) Hubungan antara UPP dari lingkup yang berbeda dilaksanakan 

dalam koordinasi majelis harian dari masing-masing lingkup. 

(4) Hubungan antara UPP adalah hubungan dialektis, dialogis, dan 

koordinatif. 

 

Pasal 31 

Hubungan Antara Badan Pembantu Pelayanan, 

Unit Pembantu Pelayanan, dan Tim Kerja BPP 
 

(1) Hubungan antara BPP dengan UPP dan tim kerja BPP di masing-

masing lingkup adalah setara. 

(2) Hubungan antara BPP dengan UPP dalam lingkup pelayanan yang 

sama dilaksanakan dalam koordinasi majelis harian pada masing-

masing lingkup. 

(3) Hubungan antara BPP dan UPP dari lingkup yang berbeda 

dilaksanakan dalam koordinasi majelis harian masing-masing 

lingkup. 

(4) Hubungan antara BPP dengan UPP dan Tim Kerja BPP adalah 

hubungan dialektis, dialogis, koordinatif, dan konsultatif. 

 

Pasal 32 

Hubungan Kerja Dialektis 
 

(1) Hubungan kerja dialektis dilaksanakan dengan cara: 

 a. memberdayakan segenap potensi jemaat, klasis, dan sinode 

guna mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan sesuai dengan 

bidang kerja masing-masing; 

 b. penempatan presbiter dalam jabatan pelayanan dengan 

mempertimbangkan kapasitas dan konteks kebutuhan 

pelayanan; dan 

 c. redistribusi perbendaharaan sesuai dengan kebutuhan 

pelayanan. 

(2) Hubungan kerja dialektis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

dapat dikembangkan sesuai dengan spesifikasi bidang kerja pada 

masing-masing BPP dan UPP. 
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Pasal 33 

Hubungan Kerja Dialogis 
 

Hubungan kerja dialogis dilaksanakan dengan cara: 

a. persidangan, sebagai wadah membangun dialog kerja sama dan 

pengambilan keputusan serta evaluasi yang berkaitan dengan 

pelayanan; dan 

b. rapat, sebagai sarana untuk penjabaran, konsolidasi, dan 

upaya/strategi pelaksanaan keputusan persidangan 

 

Pasal 34 

Hubungan kerja Koordinatif 
 

(1) Hubungan kerja koordinatif dilaksanakan dengan cara: 

 a. rapat koordinasi; 

 b. kerjasama program dan kegiatan pelayaan; dan 

 c. tertib administrasi. 

(2) Pelayanan lintas BPP dan UPP dilaksanakan dalam koordinasi 

kemajelisan masing-masing lingkup. 

 

Pasal 35 

Hubungan Kerja Konsultatif 
 

(1) Hubungan kerja konsultatif di masing-masing lingkup pelayanan 

maupun antar lingkup pelayanan, dilaksanakan dengan cara: 

 a. konsultasi internal antar UPP dengan BPP yang bersangkutan; 

 b. konsultasi antar BPP; dan 

 c. konsultasi antar UPP.    

(2) Konsultasi antar UPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

a, b, dan c, dilaksanakan dalam koordinasi antar majelis harian. 

(3) Hubungan kerja konsultatif dapat dioptimalkan dengan cara: 

 a. seminar; 

 b. lokakarya; 

 c. seminar dan lokakarya; 

 d. curah pendapat; 

 e. diskusi kelompok terfokus; dan 

 f. bentuk lain sesuai kebutuhan pelaksanaan pelayanan. 

 

Pasal 36 

Hubungan Pertanggungjawaban 

(1) Hubungan kerja pertanggungjawaban dilaksanakan dengan cara: 
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 a. pertanggungjawaban reguler; dan 

 b. pertanggungjawaban periodik/akhir masa jabatan pelayanan. 

(2) Pertanggungjawaban reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a, dilaksanakan dengan ketentuan: 

 a. dilakukan pada saat selesai kegiatan atau paling sedikit 1 (satu) 

tahun sekali;  

 b. disampaikan dalam persidangan melalui laporan majelis 

masing-masing lingkup. 

(3) 
Pertanggungjawaban akhir masa jabatan pelayanan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan: 

 a. telah diaudit oleh BPP yang berwenang; 

 b. dilakukan secara bersama oleh BPP dan UPP; dan   

 c. disampaikan dalam persidangan jemaat/klasis/sinode, melalui 

laporan majelis masing-masing lingkup. 

 

BAB VI 

KEUANGAN DAN FASILITAS 

Pasal 37 

 

(1)  Demi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, maka BP, 

BPP, dan UPP mendapat dukungan keuangan dan fasilitas dan 

ditetapkan dalam anggaran penerimaan dan belanja (APB) majelis 

masing-masing lingkup. 

(2) Anggaran penerimaan dan belanja sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) ditetapkan dalam persidangan majelis setiap lingkup 

dengan memerhatikan usulan BPP dan UPP serta disesuaikan 

dengan kemampuan keuangan yang ada. 

 

BAB VII 

DISIPLIN DAN PENILIKAN 

Pasal 38 
 

(1) Disiplin merupakan fungsi pelayanan yang mencakup penataan 

hidup, ajaran, dan peraturan gereja yang wajib ditaati oleh setiap 

anggota BP/BPP/UPP di setiap lingkup pelayanan. 

(2) Penilikan merupakan fungsi pelayanan yang mencakup 

pengawasan dan pertimbangan terhadap pelayanan BP/BPP/UPP 

guna menjaga kualitas pelayanan sesuai kehendak Allah. 

(3) Disiplin dan penilikan dilaksanakan dalam semangat pastoral yang 

saling menguatkan sebagai persekutuan kemuridan yang 

dikuduskan oleh Allah. 
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(4) Pelaksanaan disiplin dan penilikan terhadap BP/BPP/UPP 

berdasarkan ketentuan yang berlaku. 

 

BAB VIII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 39 

 

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, diserahkan 

pelaksanaannya kepada kemajelisan di setiap lingkup, dengan 

ketentuan bahwa segala sesuatu harus dijalankan sesuai dengan 

kesaksian Alkitab, tidak bertentangan dengan Tata GMIT, serta  

maksud dan tujuan tiap pasal dalam peraturan ini. 

 

Pasal 40 

 

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. 
 

Ditetapkan di : Kupang 

Oleh  : Majelis Sinode GMIT 

Pada : Persidangan Majelis Sinode GMIT XLII 

Tanggal : 7 Februari 2018 

 

KETUA 

 

 

SEKRETARIS, 

  

 

 
PDT. DR. MERY L. Y. KOLIMON, PDT. YUSUF NAKMOFA, M.TH. 
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PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 

PERATURAN PEMBENTUKAN DAN TATA HUBUNGAN 

BADAN PELAYANAN, BADAN PEMBANTU PELAYANAN, 

DAN UNIT PEMBANTU PELAYANAN GMIT 

 

Pasal 1 : Pengertian 
Ayat (1) : Cukup jelas 

       (2) : Cukup jelas  

(3) : Cukup jelas  

(4) : Cukup jelas 

(5) : Cukup jelas 

Pasal 2 : Dasar 
Ayat (1) : Cukup jelas 

(2) : Cukup jelas 

(3) : Cukup jelas 

(4) : Cukup jelas 

Pasal  3  Tujuan : Cukup jelas 

Pasal 4 : Kedudukan 
Ayat (1) : Cukup jelas 

(2) : Cukup jelas 

(3) : Cukup jelas 

(4) : Cukup jelas 

(5) : Cukup jelas 

(6) : Cukup jelas 
Pasal 5 : Wewenang, Tugas dan Tanggungjawab Badan Pelayanan Jemaat 

Ayat (1) a. Cukup jelas 

 b. Cukup jelas 

 c. Cukup jelas 

 d. Cukup jelas 

 e. Cukup jelas 

 f. Dalam membentuk struktur badan pembantu pelayanan 

jemaat dan mengangkat anggota-anggotanya dalam 

persidangan, Majelis Jemaat harus memperhatikan 

kemampuan (talenta) yang dimiliki oleh setiap anggota 

sehingga dapat ditempatkan sesuai dengan bidang 

pelayanan yang akan dikerjakan. 

 

G E R E J A   M A S E H I   I N J I L I   D I   T I M O R  

(GBM GPI dan Anggota PGI) 

PERSIDANGAN MAJELIS SINODE 
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 g. Dalam membentuk dan mengangkat pimpinan unit 

pembantu pelayanan majelis jemaat, menurut bidang 

pelayanan kategorial, fungsional, dan profesional, BP 

harus memperhatikan kemampuan (talenta) yang 

dimiliki oleh setiap anggota sehingga dapat ditempatkan 

sesuai dengan bidang pelayanan yang akan dikerjakan. 

 h. Cukup jelas 

(2) a. Cukup jelas 

 b. Cukup jelas 

 c. Agar semua program/kegiatan pelayanan berlangsung 

secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan, maka 

MJH bertugas untuk melaksanakan pengawasan melekat 

terhadap semua unit pembantu pelayanan majelis jemaat, 

sedangkan pengawasan fungsional dilaksanakan oleh 

badan pertimbangan dan pengawasan pelayanan jemaat 

(BPPPJ);  

 d. Agar MJ dapat menjemaatkan dan melaksanakan 

keputusan-keputusan klasis dan sinode, termasuk 

berbagai peraturan yang telah ditetapkan oleh 

persidangan Sinode secara baik, maka setiap jemaat 

harus menganggarkan untuk memiliki semua produk 

yang dihasilkan oleh Persidangan lingkup Klasis dan 

Sinode. Penjemaatan dan pelaksanaan semua produk 

yang dihasilkan dalam persidangan klasis atau sinode, 

tidak perlu menunggu perintah atau program dari MK 

atau MS. 

(3) a. Cukup jelas 

 b. Cukup jelas  

 c. Cukup jelas 
Pasal 6 : Wewenang, Tugas dan Tanggungjawab Badan Pelayanan Klasis 

Ayat (1) a. Cukup jelas 

 b. Cukup jelas 

 c. Cukup jelas 

 d. Dalam membentuk struktur badan pembantu pelayanan 

klasis dan mengangkat anggota-anggotanya dalam 

persidangan, majelis klasis harus memperhatikan 

kemampuan (talenta) yang dimiliki oleh setiap anggota 

sehingga dapat ditempatkan sesuai dengan bidang 

pelayanan yang akan dikerjakan. 

 e. Dalam membentuk dan mengangkat pimpinan unit 

pembantu pelayanan majelis klasis menurut bidang 
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pelayanan kategorial, fungsional, dan profesional, BP 

harus memperhatikan kemampuan (talenta) yang 

dimiliki oleh setiap anggota sehingga dapat ditempatkan 

sesuai dengan bidang pelayanan yang akan dikerjakan. 

 f. Cukup jelas  

(2) a. Dalam menyelesaikan masalah-masalah pelayanan di 

lingkup klasis, harus mengutamakan semangat pastoral.  

 b. Dalam menjemaatkan dan melaksanakan keputusan-

keputusan sinodal di jemaat-jemaat dalam lingkup 

klasis, majelis klasis tidak perlu menunggu perintah atau 

program dari majelis sinode. 

 c. Cukup jelas 

 d. Pengelolaan perbendaharaan GMIT di lingkup klasis 

mengacu pada Peraturan Perbendahaan yang berlaku di 

GMIT. 

 e. Cukup jelas 

 f. Cukup jelas 

 g. Cukup jelas 

(3) a. Cukup jelas 

 b. Cukup jelas 

 c. Cukup jelas 

Pasal 7 : Badan Pelayanan Sinode 
Ayat (1) a. Cukup jelas 

 b. Cukup jelas 

 c. Majelis sinode yang mewakili jemaat dalam hal hukum 

adalah majelis sinode harian. Perwakilan tersebut hanya 

meliputi urusan yang berkenaan dengan wewenang, 

tugas, dan tanggung jawab majelis sinode dan tidak 

bertentangan dengan Tata GMIT. 

 d. Pejabat yang dapat diberhentikan oleh majelis sinode 

adalah jabatan Pendeta, yang diberhentikan sesuai 

dengan Tata GMIT. Sedangkan untuk jabatan penatua, 

diaken dan pengajar merupakan kewenangan majelis 

jemaat. Karyawan GMIT yang dimaksudkan adalah 

karyawan yang diangkat oleh majelis sinode. 

 e. Agar pengawasan dan pembinaan mengenai ajaran dan 

teologi berjalan dengan baik, maka ajaran dan teologi 

GMIT harus diterbitkan secara tertulis.  

 f. Kewenangan majelis sinode untuk menetapkan 

keputusan dan peraturan yang diperlukan untuk 

melaksanakan Peraturan Pokok GMIT dan keputusan 
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sinode harus dilaksanakan melalui persidanganmajelis 

sinode 

 g. Dalam membentuk struktur badan pembantu pelayanan 

sinode dan mengangkat anggota-anggotanya dalam 

persidangan, majelis sinode harus memperhatikan 

kemampuan (talenta) yang dimiliki oleh setiap anggota 

sehingga dapat ditempatkan sesuai dengan bidang 

pelayanan yang akan dikerjakan. 

 h. Cukup jelas 

 i. Penetapan program pelayanan tahunan (PPT) dan 

anggaran penerimaan dan belanja majelis sinode 

(APBMS), dilakukan dalam persidangan majelis sinode. 

 j. Penyelesaian masalah yang timbul antara dua 

persidangan sinode dilaksanakan dengan semangat 

pastoral, dan mengacu pada peraturan GMIT yang 

berlaku. 

 k. Cukup jelas 

(2) a. Penjemaatan keputusan-keputusan sinode tidak hanya 

merupakan tugas BP.lingkup Sinode (MS), melainkan 

dapat juga dilaksanakan oleh BP di lingkup klasis dan 

jemaat (MK dan MJ).  

 b. Cukup jelas  

 c. Cukup jelas 

 d. Cukup jelas 

 e. Cukup jelas 

 f. Dalam membangun dan memelihara relasi oikumenis di 

lingkup nasional, regional, dan internasional, harus 

diperhatikan agar identitas (ajaran dan teologi) GMIT 

harus tetap terpelihara.  

(3) a. Cukup jelas 

 b. Cukup jelas 

 c. Cukup jelas 

Pasal 8 : Majelis Jemaat/Klasis/Sinode Harian 
Ayat (1) a. Cukup jelas 

 b. Cukup jelas 

 c. Pertanggungjawaban MJH kepada majelis jemaat 

disampaikan dalam persidangan majelis jemaat yang 

diselenggarakan sekurang-kurangmya satu (1) kali setiap 

tahun. 

(2) a. Cukup jelas 

 b. Cukup jelas 
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 c. Pertanggungjawaban MKH kepada majelis klasis 

disampaikan dalam persidangan majelis klasis yang 

diselenggarakan sekurang-kurangmya satu (1) kali setiap 

tahun. 

(3) a. Cukup jelas 

 b. Cukup jelas 

 c. Pertanggungjawaban MSH kepada majelis sinode 

disampaikan dalam persidangan majelis sinode yang 

diselenggarakan sekurang-kurangmya satu (1) kali setiap 

tahun. 

Pasal 9 : Badan Pembantu Pelayanan 
Ayat (1) a. Setiap BPP tidak diperkenankan merencanakan dan 

melaksanakan program/kegiatannya dan APB-nya 

sendiri, tanpa melalui persidangan BP di masing-masing 

lingkup pelayanan. 

 b. Cukup jelas 

 c. Cukup jelas 

 d. Hubungan kerjasama yang dibangun oleh BPP dengan 

pihak lain yang terkaitpaut dengan bidang pelayanannya 

harus tetap memperhatikan peraturan GMIT yang 

berlaku tanpa kehilangan identitas sebagai GMIT. 

 e. Tim kerja atau satgas yang dibentuk oleh BPP di 

masing-masing linkup dapat bersifat periodik ataupun 

sementara (ad-hock), berdasarkan tugas yang hendak 

diselesaikan. 

(2) a. Cukup jelas 

 b. Cukup jelas 

 c. Pertanggungjawaban BPP secara periodik disampaikan 

dalam persidangan Jemaat/Klasis/Sinode melalui Badan 

Pelayanan masing-masing lingkup, sedangkan setiap 

tahun disampaikan secara langsung dalam persidangan 

majelis masing-masing lingkup.  

 d. Cukup jelas. 

 e. Koordinasi dan sinkronisasi antar BPP dan UPP 

diamksudkan agar suatu program pelayanan lebih efektif 

dan efisien dalam pelaksanaannya. 

(3) BPP jemaat/klasis/sinode mengevaluasi pelayanannya dalam 

persidangan kemajelisan masing-masing lingkup setiap 

tahun, serta mempertanggungjawabkan pelayanannya secara 

periodik dalam persidangan jemaat/klasis/sinode melalui 

badan pelayanan di setiap lingkup, sebagai wujud 



Pembentukan & Tata Hubungan | 126  
 

pertanggunganjawab iman kepada Tuhan. 

 a. Cukup jelas 

 b. Cukup jelas 

 c. Penolakan terhadap suatu laporan pertanggungjawaban 

baru dapat dilaksanakan jika yang dilaporkan tidak 

seperti yang dilaksanakan. Atau yang dikerjakan tidak 

seperti yang direncanakan sebelumnya dan sulit 

dipertanggungjawabkan. Karena itu, laporan 

pertanggungjawaban harus disampaikan secara baik dan 

benar (jujur apa adanya).  

Pasal 10 Unit Pembantu Pelayanan 
Ayat (1) a. Tidak dibenarkan Pimpinan UPP atau Pengurus UPP 

merencanakan/memplenokan programnya sendiri di luar 

persidangan majelis masing-masing lingkup.  

 b. Cukup jelas. 

 c. Jika anggaran yang dibutuhkan tidak bisa ditanggung 

sepenuhnya oleh APB masing-masing lingkup, maka 

UPP yang bersangkutan dapat mengusahakan dana 

secara swadaya tanpa menyimpang dari Peraturan 

Perbendaharaan GMIT.   

(2) a. Cukup jelas 

 b. Cukup jelas 

 c. Cukup jelas 

 d. Cukup jelas 

 e. Cukup jelas 

(3) Cukup jelas 

Pasal 11: Pembentukan Badan Pelayanan 
Ayat (1) Selain penatua, diaken, dan pengajar yang dipilih dan 

ditahbiskan dalam jemaat, pendeta yang ditempatkan oleh 

Majelis Sinode sebagai karyawan GMIT juga termasuk 

Majelis Jemaat (BP). 

(2) Cukup jelas 

(3) Cukup jelas 

Pasal 12: Pembentukan Majelis Harian 
Ayat (1) a. MJH dibentuk dalam Persidangan Perdana MJ selaku 

pelaksana harian tugas MJ, bukan atasan dari MJ.  

 b. Perhadapan MJH didahului dengan percakapan pastoral 

dan penggembalaan oleh pendeta yang memimpin 

kebaktian perhadapan.  

 c. Masa jabatan KMJ yang ditetapkan melalui SK MS, 

disesuiakan dengan periodisasi MJ yang bersangkutan.  



Pembentukan & Tata Hubungan | 127  
 

(2) a. Cukup jelas. 

 b. Perhadapan MKH didahului dengan percakapan pastoral 

dan penggembalaan oleh pendeta yang memimpin 

kebaktian perhadapan.  

(3) a. MSH dibentuk melalui proses pemilihan oleh para 

presbiter perutusan klasis-klasis dalam persidangan 

sinode, sesuai peraturan pemilihan majelis sinode yang 

berlaku; 

 b. Perhadapan MSH didahului dengan percakapan pastoral 

dan penggembalaan oleh pendeta yang memimpin 

kebaktian perhadapan . 

Pasal 13: Pembentukan Badan Pembantu Pelayanan 
Ayat (1) Cukup jelas 

(2) Cukup jelas 

(3) Cukup jelas 

(4) Cukup jelas 

(5) Cukup jelas 

Pasal 14: Pembentukan Unit Pembantu Pelayanan 
Ayat (1) Cukup jelas 

(2) Cukup jelas 

(3) Cukup jelas 

(4) Cukup jelas 

(5) Cukup jelas 

(6) Cukup jelas 

Pasal 15: Struktur Badan Pelayanan 
Ayat (1) Cukup jelas 

(2) Cukup jelas 
(3) Cukup jelas 

Pasal 16: Struktur Majelis Harian 
Ayat (1) a. Cukup jelas 

 
b. Jumlah wakil ketua ditentukan berdasarkan kebutuhan 

jemaat masing-masing. 

 c. Cukup jelas 

 
d. Jumlah wakil sekretaris ditentukan berdasarkan 

kebutuhan jemaat masing-masing. 

 e. Cukup jelas 

 
f. Jumlah wakil bendahara ditentukan berdasarkan 

kebutuhan jemaat masing-masing 

(2) Cukup jelas 

(3) Cukup jelas 

(4) Cukup jelas 
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Pasal 17: Struktur Badan Pembantu Pelayanan 
Ayat (1) 

 
: Khusus untuk pendeta, hanya dipilih sebagai anggota 

BPP di lingkup sinode, karena di lingkup jemaat dan 

klasis pendeta sudah menjadi ketua atau wakil ketua 

majelis jemaat.  

(2) : Cukup jelas 

(3) : Cukup jelas 

(4) : Ketika dipilih, anggota BPP jemaat/klasis/sinode 

haruslah seorang yang sedang menjabat sebagai seorang 

presbiter aktif.  

(5) : Tim kerja BPP yang dibentuk di masing-masing lingkup 

guna membantu pelaksanaan tugas BPP yang 

membutuhkan keahlian khusus, dapat dipilih dari 

anggota sidi sesuai keahlian yang dibutuhkan, jika 

anggota presbiter tidak memiliki keahlian khusus 

dimaksud.  

Pasal 18: Struktur Unit Pembantu Pelayanan 
Ayat (1) : Cukup jelas 

(2) : Pimpinan UPP majelis jemaat/majelis klasis/majelis 

sinode dipilih dan diangkat melalui rapat majelis harian 

yang dipimpin oleh Ketua dan Sekretaris Majelis Harian 

masing-masing lingkup. 

(3) : Cukup jelas 

(4) : Anggota sidi jemaat dapat diangkat sebagai Ketua 

dan/atau Sekretaris UPP jika presbiter yang ada tidak 

mencukupi.  

(5) : Pengurus UPP kategorial, fungsional, dan profesional 

dapat dipilih dari anggota sidi jemaat yang memiliki 

kemampuan (kompetensi) yang dibutuhkan demi 

kelancaran pelayanan UPP yang bersangkutan. 

(6) : Cukup jelas 

(7) : Cukup jelas 

Pasal 19: Pengangkatan Anggota Majelis Harian 
Ayat (1) a. Ketua majelis jemaat (KMJ) haruslah seorang pendeta. 

Demikian juga jabatan wakil Ketua Majelis Jemaat bagi 

jemaat yang memiliki lebih dari seorang pendeta. 

Karena itu, KMJ tidak dipilih oleh persidangan pertama 

MJ, melainkan ditetapkan langsung oleh MSH, dengan 

memperhatikan evaluasi penilaian kinerja yang 

bersangkutan.  

 b. Cukup jelas 
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 c. Cukup jelas 

(2) a. Ketua MJH tidak diusulkan oleh anggota MJ melainkan 

ditetapkan langsung oleh MSH. Demikmian juga wakil 

ketua majelis jemaat bagi jemaat yang lebih dari seorang 

pendeta. 

 b. Cukup jelas 

 c. Cukup jelas 

(3) a. Cukup jelas 

 b. Cukup jelas 

 c. Cukup jelas 

 d. Cukup jelas 

(4) Cukup jelas 

(5) Setiap orang hanya boleh dipilih sebagai majelis harian di 

semua lingkup pelayanan selama 2 periode, baik untuk 

jabatan yang sama maupun jabatan yang berbeda.  

(6) Jika jumlah penatua. diaken, dan pengajar di jemaat tersebut 

tidak cukup, maka MJH tetap melayani pelayanan rutin 

seperti biasa.  

(7) Cukup jelas 

Pasal 20: Pemberhentian Anggota Majelis Harian 
Ayat (1) : Pemberhentian anggota majelis harian dari jabatan 

organisasi di setiap lingkup pelayanan GMIT dapat 

dilaksanakan karena: 

 a. Cukup jelas 

 b. Cukup jelas 

 c. Cukup jelas 

 d. Cukup jelas 

(2) a. Cukup jelas 

 b. Cukup jelas 

 c. Cukup jelas 

(3) Cukup jelas 

Pasal 21: Pengangkatan Anggota BPP 
Ayat (1) : Pengangkatan anggota BPP harus memperhatikan talenta 

dan kemampuan yang bersangkutan demi kelancaran 

pelayanan khusus yang dipercayakan.   

(2) : Usulan nama-nama calon anggota badan pembantu 

pelayanan dilakukan oleh anggota majelis jemaat dan 

ditetapkan dalam persidangan majelis jemaat. 

(3) a. Khusus di lingkup jemaat, pendeta tidak bisa dicalonkan 

sebagai anggota BPP karena dia telah menjadi KMJ atau 

wakil KMJ. 
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 b. Memiliki pengalaman tidak dimaksudkan bahwa yang 

bersangkutan harus pernah menjadi anggota BPP yang 

bersangkutan, melainkan ia dipandang memiliki 

kemampuan untuk bidang pelayanan khusus tersebut.  

 c. Cukup jelas 

 d. Cukup jelas 

 e. Cukup jelas 

(4) : Cukup jelas 

(5) : Cukup jelas 

(6) : - Seorang anggota BPP di lingkup jemaat hanya dapat 

dibebastugaskan dari pelayanan rutin, jika jumlah 

anggota presbiter di jemaat tersebut dianggap cukup. 

Namun jika dibutuhkan, maka MJH dapat meminta 

anggota BPP tersebut untuk terlibat dalam pelayanan 

rutin.  

- Yang dimaksudkan dengan tugas-tugas rutin dalam 

pelayanan jemaat adalah ibadah-ibadah rumah tangga. 

Ibadah UPP, dan pelayanan pastoral yang melekat 

dalam diri seorang pendeta, penatua, diaken dan 

pengajar. Hal ini tidak begitu nampak di lingkup klasis 

dan sinode, karena memang jemaatlah yang menjadi 

basis pelayanan.  

(7) : Cukup jelas  

Pasal 22: Pemberhentian Anggota BPP 
Ayat (1) Cukup jelas 

(2) Cukup jelas 

(3) Cukup jelas 

Pasal 23: Pengangkatan Anggota 
Ayat (1) - UPP kategorial berhubungan dengan kategori usia, yang 

meliputi anak-anak dan Remaja (PAR), Pemuda, 

Perempuan, dan Kaum Bapak, dan lanjut usia (lansia).  

- UPP Fungsional berhungan dengan penatalayanan 

pelayanan, khusunya ibadah/liturgi kesaksian, dan 

oikonomia, yang meliputi Vokal Group, Paduan Suara, 

Persekutuan Doa, Pekabaran Injil, Musik Gerejawi, 

perbendaharaan, administrasi/ ketatausahaaan, dst.  

- UPP Profesional berhubungan dengan kelompok 

keahlian/profesi anggota jemaat, misalnya : dokter, bidan, 

perawat, guru, tukang, petani, pedagang, nelayan, ojek, 

pengusaha, polisi, TNI, Jaksa, advokad, dst.  

(2) Dalam Peraturan Pokok jemaat, klasis, dan sinode, majelis 



Pembentukan & Tata Hubungan | 131  
 

harian masing-masing lingkup berwewenang untuk 

mengangkat dan memberhentikan UPP di lingkupnya melalui 

Rapat Majelis Harian, tanpa harus melalui persidangan 

majelis.  

(3) a Cukup jelas 

 b Cukup jelas 

 c Cukup jelas 

(4) Ketentuan 2 periode ini berlaku baik untuk jabatan yang 

sama, maupun untuk jabatan yang berbeda. 

(5) Cukup jelas. 

Pasal 24: Pemberhentian Anggota 
Ayat (1) a. Cukup jelas 

 b. Cukup jelas 

 c. Pemberhentian karena pelanggaran disiplin ini 

dilaksanakan setelah langkah-langkah pastoral dilewati 

dan berakhir pada keputusan majelis masing-masing 

lingkup untuk mengenakan disiplin bagi yang 

bersangkutan.   

(2) a. Pemberhentian karena permohonan sendiri ini 

dilaksanakan setelah langkah-langkah pastoral dilewati, 

sehingga yang bersangkutan berhenti setelah 

digembalakan.  

 b. Cukup jelas 

 
c. Pemberhentian dengan tidak hormat ini biasanya 

berkaiatan dengan pelanggaran disiplin.  

(3)  Cukup jelas 

Pasal 25: Dasar dan Tujuan Hubungan 
Ayat (1) : Cukup jelas 

(2) a. Asas kebersamaan, yaitu badan pelayanan, badan 

pembantu pelayanan, dan unit pembantu pelayanan di 

setiap lingkup berkomitmen untuk berjalan bersama dan 

tidak berjalan sendiri-sendiri. Untuk itu, maka 

koordinasi antar lingkup sangat dibutuhkan sehingga 

hubungan tersebut saling mendukung dan 

berkesinambungan. 

 b. Asas kemajelisan, yaitu kepemimpinan secara kolektif 

dalam bentuk presbiterium atau konsistorium pada 

lingkup jemaat, klasis dan sinode. 

 c. Asas kesetaraan, yaitu badan pelayanan, badan 

pembantu pelayanan, dan unit pembantu pelayanan tidak 

dipimpin secara hirarkhi oleh satu orang di puncak 
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kepemimpinan melainkan secara kolektif dan khusus 

badan pelayanan dan badan pembantu pelayanan dalam 

bentuk kemajelisan (presbiterium/konsistorium); 

 d. Asas permusyawaratan, yaitu proses pengambilan 

keputusan melalui persidangan-persidangan pada setiap 

lingkup sebagai wadah utama dalam mencari dan 

merumuskan kehendak Allah Tritunggal. 

(3) : Cukup jelas 

Pasal 26: Hubungan Antar Badan Pelayanan Lingkup JKS 
Ayat (1) : Hubungan setara menegaskan bahwa majelis jemaat 

bukanlah bawahan dari majelis klasis dan/majelis 

sinode, dan sebaliknya majelis sinode bukanlah atasan 

dari majelis klasis dan/majelis jemaat.  

(2) : Semua majelis di masing-masing lingkup adalah kawan-

kawan sekerja, yang hanya dibedakan oleh 

tanggungjawab karena luasnya medan layan yang 

berbeda satu dengan yang lainnya. 

(3) : Keputusan dari di lingkup yang lebih terbatas (jemaat 

dan klasis) harus merujuk pada keputusan di lingkup 

yang lebih luas (sinode), agar tidak ada keputusan yang 

saling bertentangan di semua lingkup. Jika ada 

keputusan yang bertentangan dengan keputusan di 

lingkup yang lebih luas, maka dengan sendirinya 

keputusan tersebut dianggap gugur/tidak berlaku dan 

harus ditinjau kembali.  

(4) : Cukup jelas 

(5) a. hubungan dialektis artinya hubungan yang setara dan 

saling menopang, bukan hubungan hirarkis, atasan-

bawahan; 

 b. hubungan dialogis artinya BP di semua lingkup 

pelayanan dalam keadaan saling melengkapi didasarkan 

pada percakapan yang terbuka;  

 c. hubungan koordinatif artinya dalam menjalankan tugas, 

anggota BP perlu mengoordinasikan dan 

mengorganisasikan  kegiatan sehingga tindakan yang 

akan diambil tidak saling bertentangan atau simpang 

siur; 

 d. hubungan konsultatif artinya pertukaran pikiran di antara 

anggota BP secara terbuka untuk mendapatkan 

kesimpulan, nasihat, saran, dan sebagainya guna menata 

pelayanan dengan sebaik-baiknya; 
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 e. BP masing-masing lingkup dalam melaksanakan 

wewenang dan tugasnya bertanggung-jawab kepada 

persidangan jemaat/klasis/sinode. 

Pasal 27: Hubungan Antara BP dengan BPP 
Ayat (1) : Cukup jelas 

(2) a. hubungan dialektis artinya hubungan yang setara dan 

saling menopang, bukan hubungan hirarkis, atasan-

bawahan; 

 b. hubungan dialogis artinya BP dan BPP berada dalam 

keadaan saling melengkapi didasarkan pada percakapan 

yang terbuka;  

 c. hubungan koordinatif artinya dalam menjalankan tugas, 

BP dan BPP perlu mengoordinasikan dan 

mengorganisasikan  kegiatan sehingga tindakan yang 

akan diambil tidak saling bertentangan atau simpang 

siur; 

 d. hubungan konsultatif artinya pertukaran pikiran di antara 

BP dan BPP secara terbuka untuk mendapatkan 

kesimpulan, nasihat, saran, dan sebagainya guna menata 

pelayanan dengan sebaik-baiknya; 

 e. BPP dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya 

bertanggung-jawab kepada persidangan 

jemaat/klasis/sinode, melalui BP (majelis jemaat 

/majelis klasis/majelis sinode). 

Pasal 28: Hubungan Antar Badan Pembantu Pelayanan 
Ayat (1) : Cukup jelas 

(2) : Cukup jelas 

(3) : Cukup jelas 

(4) : Cukup jelas 

Pasal 29: Hubungan Antara BP/Kemajelisan dengan UPP 
Ayat (1) : Cukup jelas 

(2) a. dialektis artinya hubungan yang setara dan saling 

menopang, bukan hubungan hirarkis, atasan-bawahan; 

 b. hubungan dialogis artinya UPP dan BP berada dalam 

keadaan saling melengkapi   didasarkan pada percakapan 

yang terbuka;  

 c. hubungan koordinatif artinya dalam menjalankan tugas, 

UPP dan BP perlu mengoordinasikan dan 

mengorganisasikan  kegiatan sehingga tindakan yang 

akan diambil tidak saling bertentangan atau simpang 

siur; 



Pembentukan & Tata Hubungan | 134  
 

 d. hubungan konsultatif artinya pertukaran pikiran di antara 

UPP dan BP secara terbuka untuk mendapatkan 

kesimpulan, nasihat, saran, dan sebagainya guna menata 

pelayanan dengan sebaik-baiknya; 

 e. Pertanggungjawaban artinya, UPP dalam melaksanakan 

wewenang dan tugasnya bertanggung-jawab kepada BP 

(MJ/MK/MS) dalam persidangan, melalui 

MJH/MKH/MSH. 

Pasal 30: Hubungan Antar Unit Pembantu Pelayanan 
Ayat (1) : Cukup jelas 

(2) : Cukup jelas 

(3) : Cukup jelas 

(4) : Cukup jelas 

Pasal 31: Hubungan Antara BPP dengan UPP dan Tim Kerja  
 : Cukup jelas 

(2) : Cukup jelas 

(3) : Cukup jelas 

(4) : Cukup jelas 

Pasal 32: Hubungan Kerja Dialektis 
Ayat (1) a. Dalam memberdayakan segenap potensi yang terdapat di 

masing-masing lingkup harus dipahami bahwa semua 

potensi itu adalah milik GMIT/bukan milik setiap 

lingkup,  yang dikelola oleh masing-masing lingkup 

demi kepentingan pelayanan. 

 b. Cukup jelas 

 c. Cukup jelas 

(2) Cukup jelas 

Pasal 33: Hubungan Kerja Dialogis 

 a. persidangan, sebagai wadah membangun dialog kerja 

sama dan pengambilan keputusan berkaitan dengan 

pelayanan, sekaligus evaluasi pelaksanaan keputusan; 

dan 

 b. rapat, sebagai sarana untuk penjabaran, konsolidasi, dan 

strategi pelaksanaan keputusan persidangan. 

Pasal 34: Hubungan kerja Koordinatif 
Ayat (1) Cukup jelas 

(2) Cukup jelas 

Pasal 35: Hubungan Kerja Konsultatif 
Ayat (1) Cukup jelas 

(2) Cukup jelas 

(3) Cukup jelas 
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Pasal 36: Hubungan Pertanggungjawaban 
Ayat (1) Cukup jelas 

(2) Cukup jelas 

(3) a. Audit/pengawasan yang dilakukan oleh BPP yang 

berwenang bukan saja kepada BP/BPP/UPP, melainkan 

juga kepada Pengurus, Panitia Pelaksana atau Tim kerja 

yang melaksanakan pelayanan.  

 b. Cukup jelas 

 c. Cukup jelas 

Pasal 37 
Ayat (1) Cukup jelas 

(2) Jika anggaran yang ditetapkan dalam APB di masing-masing 

lingkup tidak cukup untuk melaksanakan program/kegiatan 

yang direncanakan, maka BPP atau UPP (melalui 

Pengurus/Tim Kerja) dapat mengupayakan dana lain dengan 

tetap memperhatikan Peraturan Perbendaharaan yang berlaku 

di GMIT.   

Pasal 38 
Ayat (1) : Cukup jelas 

(2) : Cukup jelas 

(3) : Cukup jelas 

Pasal 39 : Cukup jelas 

Pasal 40 : Cukup jelas 

 

 

 

 


