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PERATURAN BANUA NIHA KERISO PROTESTAN (BNKP) 
NOMOR  05/BPMS-BNKP/2008 

tentang 
KEUANGAN 

Dengan Kasih Karunia Tuhan Yesus Raja Gereja 

BADAN PEKERJA MAJELIS SINODE BNKP 
 
Menelaah  : Luk.19:8-9; Mat.6:19-21, 24; ITim.6-6-10; Hag.2:9; Ul.16:16-17; Luk.21:1-4; 

Kis.20:35; Mal.3:10; Amsal 11:24-25; Amsal 3:9; Kel.23:19; Kej.4:4; 8:20; 
Kel.29:38-41; Im.24:2-9; Bil.18:21-24; Ul.18:1-5; Maz.116:2; 117:1-2; Maz.103:1-2. 

Menimbang  :  a. Tata Gereja BNKP tahun 2007 Bab VII, pasal 42 yang mengamanatkan tentang 
keuangan dan harta milik BNKP, dipandang perlu dibuat Peraturan BNKP. 

b. Bahwa Peraturan BNKP No.3/BPMS-BNKP/1993 tanggal 28 Oktober 1993 
tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan di BNKP, 
kurang dapat memenuhi kebutuhan sistem keuangan dan harta milik BNKP 
menurut Tata Gereja dan peraturan lainnya di BNKP. 

Mengingat     :  1.   Tata Gereja BNKP tahun 2007 
2    Tata Urutan (Jenjang) Peraturan di BNKP. 
3.  Peraturan BNKP No.01/BPMS-BNKP/2007 tentang BPMS BNKP. 
4.  Peraturan BNKP No.02/BPMS-BNKP/2007 tentang BPHMS BNKP. 
5. Peraturan BNKP Nomor 03/BPMS-BNKP/2008 tentang Resort. 
6. Peraturan BNKP Nomor 04/BPMS-BNKP/2008 tentang Jemaat. 

 
MEMUTUSKAN 

Menetapkan :  Peraturan Banua Niha Keriso Protestan tentang Keuangan. 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan : 
(1) Badan Pekerja Majelis Sinode Banua Niha Keriso Protestan disingkat BPMS BNKP  adalah 

Badan Pekerja Majelis Sinode BNKP. 
(2) Badan Pekerja Harian Majelis Sinode Banua Niha Keriso Protestan disingkat BPHMS BNKP  

adalah  Badan Pekerja Harian Majelis Sinode BNKP. 
(3)  Departemen adalah departemen BNKP yang merupakan unit pelayanan. 
(4)  Majelis Resort adalah Majelis Resort Banua Niha Keriso Protestan 
(5)  Badan Pekerja Majelis Resort disingkat BPMR adalah Badan Pekerja Majelis Resort Banua Niha 

Keriso Protestan. 
(6)  Majelis Jemaat adalah Majelis Jemaat Banua Niha Keriso Prostestan. 
(7)  Badan Pekerja Majelis Jemaat disingkat BPMJ adalah Badan Pekerja Majelis Jemaat Banua Niha 

Keriso Protestan. 
(8)  Komisi adalah Komisi BNKP yang merupakan unit pelayanan di jemaat. 
(9)  Keuangan BNKP adalah segala pendapatan dan  belanja untuk menyelenggarakan pelayanan. 
(10)  Anggaran Pendapatan dan Belanja Sinodal disingkat APBS adalah Anggran Pendapatan dan 

Belanja Sinodal BNKP. 
(11)  Anggaran Pendapatan dan Belanja Resort disingkat APBR adalah Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Resort BNKP. 
(12)  Anggaran Pendapatan dan Belanja Jemaat disingkat APBJ adalah Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Jemaat BNKP. 
(13)  Badan Pengawas Penatalayanan disingkat BPP adalah Badan Pengawas Penatalayanan BNKP. 
(14)   Bendahara adalah bendahara BNKP yang bertanggungjawab menatalayan keuangan BNKP. 
(15)   Pemegang Kas Sinodal disingkat PKS adalah Pemegang Kas Sinodal BNKP. 
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(16)  Persembahan adalah persembahan di BNKP yang merupakan pemberian orang percaya 
berdasarkan imannya, berupa uang maupun materi (barang). 

 
BAB  II 

FUNGSI DAN SUMBER-SUMBER KEUANGAN 

Pasal  2 

Fungsi Keuangan BNKP adalah membiayai program pelayanan BNKP yang meliputi:  
(1) Pembinaan dan pengembangan kehidupan warga gereja. 
(2) Perbelanjaan pelayan, calon pelayan dan pensiunan. 
(3) Pendidikan dan pengajaran. 
(4) Pembangunan dan pemeliharaan sarana-prasarana peribadatan, rumah pelayan dan perkantoran 

serta sarana - prasarana pendidikan. 
(5) Pelayanan Pekabaran Injil, hubungan Oikumenis, hubungan dengan badan dan lembaga lain. 
(6) Pelayanan Diakonia yang sifatnya holistik. 
 

Pasal  3 

Sumber Keuangan BNKP terdiri dari: 
(1) Persembahan tetap dari setiap anggota, yakni:  

a. Persembahan tahunan anggota jemaat yang bertanggungjawab  (telah disidikan). 
b. Persembahan baptisan. 
c. Persembahan peneguhan sidi.  
d. Persembahan peneguhan nikah.  
e. Persembahan dari orang yang diterima kembali menjadi anggota BNKP. 

(2)  Persembahan syukur, pada kebaktian hari minggu dan kebaktian-kebaktian/pertemuan lainnya, 
seperti: 
a. Persembahan yang dikumpulkan pada kebaktian minggu 
b. Persembahan kebaktian hari-hari besar gerejawi 
c. Persembahan kebaktian Lingkungan. 
d. Persembahan perjamuan kudus 
e. Persembahan menabur 
f. Persembahan buah sulung. 
g. Persembahan panen  

(3) Persembahan persepuluhan, baik dari warga jemaat BNKP maupun dari pihak lain. 
(4) Persembahan/sumbangan-sumbangan lainnya dari anggota-anggota jemaat, dari orang-orang 

atau badan-badan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku di BNKP. 
(5) Usaha-usaha yang dikelola langsung maupun tidak langsung oleh BNKP dan bantuan-bantuan 

dari pihak lain yang tidak mengikat. 
(6) Jenis persembahan pada ayat 1 sampai ayat 5 pasal ini, serta jumlah atau pertambahan jenisnya 

ditetapkan dengan Keputusan BPHMS BNKP setelah mendapat persetujuan dari BPMS BNKP. 
 

BAB III 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

Pasal 4 

Anggaran Pendapatan dan Belanja dibuat setiap tahun kalender (01 Januari s.d. 31 Desember) baik 
di Jemaat, maupun Resort dan Sinodal. 
 

Pasal 5 
(1) APBJ mencakup semua anggaran pendapatan dan belanja program pelayanan (termasuk komisi-

komisi dan panitia-panitia, serta setorannya ke Resort dan Sinode).  
(2) APBR mencakup semua anggaran pendapatan dan belanja program pelayanan Resort, termasuk 

setoran Jemaat ke kantor Sinode melalui Resort. 
(3) APBS mencakup semua anggaran pendapatan dan belanja program pelayanan sinodal, yaitu 

Kantor Sinode dan Departemen-departemen di BNKP.  
 



 3 

Pasal 6 
(1) Setoran Jemaat ke Resort dan Resort ke Sinode wajib dilaksanakan setiap bulan. 
(2) Jumlah setoran Jemaat ke Sinode ditentukan berdasarkan presentasi dari jumlah pendapatan, 

melalui keputusan BPHMS BNKP setelah mendapat persetujuan BPMS BNKP.  
(3) Jumlah setoran jemaat ke Resort didasarkan pada APBR yang dilaksanakan setelah disahkan 

melalui keputusan BPHMS. 

Pasal 7 
(1) APBJ ditetapkan dalam persidangan Majelis Jemaat dan diberlakukan setelah mendapat 

pengesahan dari BPMR. 
(2) APBR ditetapkan oleh Majelis Resort dan diberlakukan setelah mendapat pengesahan dari 

BPHMS.  
(3) APBS ditetapkan dan disahkan dalam Persidangan BPMS dengan suatu peraturan BNKP. 
 

Pasal 8 
Pedoman penyusunan dan tata cara pengesahan APBJ, APBR dan APBS sebagaimana contoh pada 
lampiran 1 (satu). 
 

Pasal  9 
(1) Praeses berhak merefisi RAPBJ, pos demi pos atau secara keseluruhan sebelum disahkan. 
(2) BPHMS berhak merefisi RAPBR, pos demi pos atau secara keseluruhan sebelum disahkan. 
 

Pasal 10 
Refisi suatu anggaran dinyatakan dalam suatu keputusan, dengan menyebutkan alasan-alasan secara 
rinci dan jelas.  
 

Pasal 11 
Apabila APBJ, APBR dan APBS untuk tahun berkenan, karena sesuatu sebab tidak dapat disahkan, 
maka yang dijadikan sebagai anggaran pendapatan dan belanja ialah APBJ, APBR dan APBS tahun 
anggaran sebelumnya. 
 

Pasal 12 
(1) Jumlah pengeluaran yang dimuat dalam APBJ, APBR dan APBS merupakan batas maksimal 

untuk masing-masing pos pengeluaran. 
(2) Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran, jika pengeluaran tersebut tidak ada dalam 

APBJ, APBR dan APBS.  
(3) Dalam keadaan tertentu pengeluaran yang mendesak tetapi belum ada dalam anggaran, hanya 

dapat dikeluarkan setelah diputuskan dalam sidang Majelis Jemaat, Majelis Resort dan BPMS. 
(4) Perubahan APBJ dan APBR dapat dilaksanakan menurut pedoman yang telah ditetapkan dalam 

Keputusan BPHMS. 
(5) Perubahan APBS dapat dilaksanakan dalam persidangan BPMS dengan suatu peraturan BNKP. 
 

Pasal 13 
(1) APBJ diajukan oleh BPMJ kepada BPMR untuk disahkan paling lambat akhir bulan Januari 

tahun berkenan. 
(2) APBR diajukan oleh BPMR kepada BPHMS BNKP untuk disahkan paling lambat pertengahan 

bulan Pebruari tahun berkenan. 
(3) APBS diajukan oleh BPHMS BNKP pada persidangan BPMS untuk ditetapkan paling lambat 

awal bulan Maret tahun berkenan. 
 

Pasal 14 
(1) Anggaran meliputi semua sumber pendapatan dan semua pengeluaran guna pembelanjaan untuk 

satu tahun anggaran. 
(2) Anggaran merupakan satu kesatuan dan terdiri dari : 

a. Anggaran Rutin. 
b. Anggaran Program Pelayanan. 
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(3) Masing-masing anggaran tersebut pada ayat (2) pasal ini terdiri dari 2 (dua) Bab, yakni 1 (satu) 
Bab untuk Pendapatan dan 1 (satu) Bab untuk Belanja. Bab-bab tersebut dibagi dalam bagian-
bagian. Tiap-tiap bagian dibagi dalam pos-pos; tiap-tiap pos dibagi dalam pasal; sedangkan 
pasal-pasal dibagi dalam ayat-ayat menurut kebutuhan. 

(4) Dalam anggaran rutin dapat diadakan pos untuk pengeluaran tidak terduga. 
 

Pasal 15 
(1) Anggaran proyek-proyek tertentu yang sifatnya tidak rutin, seperti pembangunan gedung 

peribadatan, rumah pelayan dan perkantoran, sarana - prasarana pendidikan, dan lain-lain, 
disusun tersendiri terpisah dari APBJ, APBR dan APBS. 

(2) Anggaran yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus mendapat persetujuan BPMJ, BPMR dan 
BPHMS BNKP.  

 
Pasal 16 

(1) Setiap unit pelayanan yang anggarannya tercantum dalam APBJ atau APBS, wajib membuat 
Jadwal Kegiatan Tahunan (JKT). 

(2) JKT memuat uraian kegiatan dalam satu tahun anggaran pada Komisi/Departemen yang 
bersangkutan sebagai pelaksana anggaran yang telah disediakan dalam APBJ atau APBS. 

(3) JKT baru dilaksanakan setelah disahkan oleh : 
a. BPMJ untuk APBJ 
b. BPHMS untuk APBS 

(4) Pedoman penyusunan Jadwal Kegiatan Tahunan (JKT) pada ayat 1 pasal ini adalah seperti 
contoh pada lampiran 2 (dua).  

 
BAB IV 

PENERIMAAN DAN PENGELUARAN UANG 

Pasal 17 

(1) Semua uang yang diterima wajib disimpan di tempat tersendiri atau bank, tidak boleh dicampur 
dengan uang harta milik pribadi atau badan lain. 

(2) Penyimpanan uang di bank dilaksanakan oleh dan atas nama serta dengan spesimen tandatangan 
dua orang  yaitu:  
a) Keuangan Jemaat, atas nama Jemaat, oleh Ketua BPMJ dan Bendahara Jemaat. 
b) Keuangan Resort, atas nama Resort, oleh Praeses  dan Bendahara Resort.  
c) Keuangan Sinodal, atas nama BPHMS BNKP, oleh Ephorus dan Bendahara Umum BNKP. 
d) Keuangan Departemen, atas nama Departemen yang bersangkutan oleh Kepala dan 

Bendahara Departemen. 
e) Keuangan Komisi Jemaat, atas nama Komisi yang bersangkutan oleh Ketua dan Bendahara 

Komisi. 
(3) Penerimaan dan pengeluaran uang baik di Jemaat, Resort, dan unit pelayanan dilakukan oleh 

Bendahara setelah diketahui dan disetujui oleh pimpinan. 
 

Pasal 18 
(1) Bendahara Jemaat dipilih dari dan oleh Majelis Jemaat dan ditetapkan dengan keputusan 

BPMR. 
(2) Bendahara Resort dipilih dari dan oleh Majelis Resort dan ditetapkan dengan surat keputusan 

BPHMS BNKP. 
(3) Bendahara Departemen diangkat oleh Kepala Departemen setelah mendapat persetujuan 

BPHMS BNKP. 
(4) Untuk membantu penerimaan uang di bidang pelayanan tertentu di Departemen, oleh Kepala 

Departemen menghunjuk satu orang Bendahara Penerima Uang, disingkat  (BPU). 
(5) BPU bertugas menerima uang dan menyetorkannya kepada Bendahara Departemen paling lama 

satu hari setelah transaksi penerimaan uang.  
 

Pasal 19 
Semua persembahan dari warga jemaat, diterima oleh Bendahara Jemaat.  
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Pasal 20 
(1) Setelah selesai kebaktian di setiap Jemaat, pelayan yang bertugas pada kebaktian itu menghitung 

jumlah persembahan yang dikumpulkan dan mencatat di dalam Buku Catatan Persembahan 
Kebaktian untuk seterusnya diserahkan kepada Bendahara Jemaat. 

(2) Buku Catatan Persembahan Kebaktian yang disebut pada ayat (1) pasal ini, ditanda tangani oleh 
pelayan yang bertugas sebagai penyetor, Bendahara Jemaat sebagai penerima dan  Ketua BPMJ 
sebagai yang membenarkan. 

(3) Bentuk Buku Catatan Persembahan Kebaktian adalah sebagaimana contoh pada lampiran           
3 (tiga). 

(4) Buku Catatan Persembahan Kebaktian Minggu dipegang oleh Bendahara Jemaat dan diserahkan 
kepada pelayan yang bertugas pada setiap kebaktian Minggu. 

 
Pasal 21 

(1) Persembahan lainnya dari warga jemaat di luar persembahan yang dikumpulkan pada waktu 
kebaktian Minggu baik melalui Satua Niha Keriso / Guru Jemaat / Pendeta Jemaat maupun 
pelayan lainnya, diserahkan kepada Bendahara Jemaat. 

(2) Persembahan yang diterima sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini, oleh Bendahara 
Jemaat mencatatnya dalam buku Kas dan menerbitkan tanda penerimaan yang disediakan untuk 
itu dan ditanda tangani oleh pelayan penyetor, Bendahara Jemaat sebagai penerima dan 
mengetahui Ketua BPMJ. 

(3) Bentuk tanda penerimaan yang disebut pada ayat (2) pasal ini, adalah sebagaimana contoh pada 
lampiran 4 (empat). 

(4) Persembahan yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini, disetor oleh pelayan yang bersangkutan 
kepada Bendahara Jemaat paling lambat sebelum kebaktian pada hari Minggu berkenan. 

 
Pasal 22 

(1) Semua penerimaan persembahan dari warga jemaat atau dari sumber lain, wajib diumumkan 
melalui warta jemaat pada setiap kebaktian hari Minggu berkenan. 

(2) Pengumuman dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dapat pula dilakukan melalui lembaran 
pengumuman yang dibagikan/ ditempelkan pada tempat pengumuman yang tersedia di 
lingkungan gereja. 

 
Pasal 23 

(1) Persembahan yang diterima dari warga jemaat dalam bentuk bahan, dijadikan uang dengan cara 
dijual atau di lelang. 

(2) Uang hasil penjualan atau pelelangan bahan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dicatat oleh 
Bendahara Jemaat sebagai penerimaan, dengan mencatat pula jenis dan jumlah bahan/barang. 

 
Pasal 24 

(1) Semua penerimaan dan pengeluaran di jemaat dibukukan oleh Bendahara Jemaat dalam Buku 
Kas Umum dan Buku Kas Pembantu dan ditutup setiap akhir bulan. 

(2) Penutupan buku kas setiap akhir bulan dilakukan dan ditanda tangani oleh Bendahara Jemaat 
dan mengetahui Ketua BPMJ.                                                             

 
Pasal 25 

(1) Semua pembayaran yang dibebankan pada anggaran dilakukan dengan Surat Persetujuan 
Membayar Uang (SPMU) yang ditanda tangani oleh: 
a. Ketua BPMJ untuk APBJ 
b. Ketua BPMR untuk APBR 
c. Ephorus dan Bendahara Umum untuk APBS. 

(2)  Untuk APBS, kewenangan menanda tangani SPMU dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat 
didelegasikan oleh Ephorus kepada Bendahara Umum dalam batas jumlah pengeluaran tertentu 
dengan suatu surat keputusan. 

(3)  Bentuk dan format Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) dimaksud adalah sebagaimana pada 
lampiran 5 (lima). 
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Pasal 26 

Setiap penggunaan uang yang diterima berdasarkan SPMU harus dipertanggungjawabkan dengan 
disertai bukti-bukti yang sah. 
 

Pasal 27 
(1) Setiap pengeluaran uang dari kas Jemaat dilakukan oleh Bendahara Jemaat berdasarkan surat 

Persetujuan Membayar Uang (SPMU) dari Ketua BPMJ sesuai dengan mata anggaran yang 
tersedia dalam APBJ. 

(2) Pengeluaran-pengeluaran yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan dengan 
menggunakan bukti pembayaran yang ditanda tangani oleh pihak yang menerima, Bendahara 
Jemaat sebagai pembayar dan setuju bayar oleh Ketua BPMJ. 

(3) Bentuk tanda bukti pengeluaran uang yang disebut pada ayat (2) pasal ini, adalah sebagaimana 
contoh pada lampiran 6 (enam).  

(4) Penerbitan SPMU tidak boleh melebihi jumlah anggaran yang tersedia dalam APBJ. 
 

Pasal 28 
(1) Setiap pengeluaran uang dari kas Resort dilakukan oleh Bendahara Resort berdasarkan surat 

Persetujuan Membayar Uang (SPMU) dari Ketua BPMR sesuai dengan mata anggaran yang 
tersedia dalam APBR. 

(2) Pengeluaran-pengeluaran yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan dengan menggunakan 
bukti pembayaran yang ditanda tangani oleh pihak yang menerima, Bendahara Resort sebagai 
pembayar dan setuju bayar oleh Ketua BPMR. 

(3) Bentuk tanda bukti pengeluaran uang yang disebut pada ayat (2) pasal ini, adalah sebagaimana 
contoh pada lampiran 7 (tujuh).  

(4) Penerbitan SPMU tidak boleh melebihi jumlah anggaran yang tersedia dalam APBR. 
 

Pasal  29 
(1) Bendahara Jemaat/Resort berkewajiban memelihara dengan baik bukti-bukti kas, baik bukti 

penerimaan maupun bukti pengeluaran, sehingga memudahkan bila dilakukan pemeriksaan 
setiap saat. 

(2) Bendahara Jemaat/Resort berkewajiban memelihara Buku Bank dengan contoh sebagaimana 
pada lampiran 8 (delapan). 

 
Pasal 30 

(1) Untuk membantu Bendahara Umum dalam menerima, menyimpan dan mengeluarkan uang di 
Kas Sinodal, setiap tahun anggaran BPHMS BNKP menghunjuk satu orang Pemegang Kas 
Sinodal (PKS). 

(2) Semua penerimaan uang untuk kas Sinodal diterima oleh PKS dengan mempergunakan buku 
kas yang disediakan untuk itu yang ditanda tangani oleh penyetor, PKS sebagai penerima, 
mengetahui Bendahara Umum. 

 
Pasal 31 

(1) Semua penerimaan uang dibukukan di dalam buku kas pembantu dan buku kas umum. 
(2) Setiap penarikan uang dari Rekening BPHMS BNKP pada Bank yang telah dihunjuk, dilakukan 

dengan penerbitan Cheque yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum dan Ephorus BNKP. 
(3) PKS wajib memelihara Buku Bank dengan contoh sebagaimana pada lampiran 9 (sembilan). 
 

Pasal 32 
(1) Setiap pengeluaran uang dari Kas Sinodal dilakukan oleh PKS berdasarkan SPMU yang ditanda 

tangani oleh Ephorus dan Bendahara Umum sesuai dengan mata anggaran yang tersedia dalam 
APBS. 

(2) Penerbitan SPMU tidak boleh melebihi jumlah anggaran yang tersedia dalam APBS. 
(3) Setiap pengeluaran uang dari kas sinodal wajib dibukukan oleh PKS dalam buku kas umum dan 

buku kas pembantu pada saat  dilakukan pengeluaran dimaksud. 
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Pasal 33 
(1) Dalam hal tertentu yang sifatnya mendesak dan demi kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan, 

dapat dilakukan pembayaran dari kas sinodal dalam bentuk panjar dengan menggunakan bukti 
tanda pembayaran (kwitansi) yang ditanda tangani oleh pihak yang menerima, PKS sebagai 
pembayar dan menyetujui Bendahara Umum. 

(2) Pembayaran dalam bentuk panjar dimaksud pada ayat (1) pasal ini dibukukan dalam buku 
tersendiri. 

 
Pasal 34 

(1) PKS wajib menutup buku kas umum dan buku kas pembantu pada setiap akhir bulan. 
(2) Penutupan buku kas pada setiap akhir bulan yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditanda 

tangani PKS dan Bendahara Umum. 
 

Pasal 35 
PKS berkewajiban memelihara bukti-bukti kas, baik bukti penerimaan maupun bukti pengeluaran, 
sehingga memudahkan apabila dilakukan pemeriksaan setiap saat. 
 

Pasal 36 
PKS wajib membuat dan menyampaikan laporan harian penutupan kas kepada Bendahara Umum 
menurut contoh pada lampiran 10 (sepuluh). 
 

Pasal 37 
(1) Setiap bukti penerimaan dan bukti pengeluaran uang dari kas sinodal, dibuat dalam rangkap        

3 (tiga) lembar yaitu : 
- lembar 1(satu) untuk pihak penyetor atau yang menerima 
- lembar 2(dua) untuk PKS dan 
- lembar 3(tiga) untuk staf pemegang pembukuan. 

(2) Semua penerimaan dan pengeluaran uang dari kas sinodal dicatat oleh staf pemegang 
pembukuan dalam Buku Besar penerimaan dan Buku Besar pengeluaran sesuai dengan tanda 
bukti penerimaan dan tanda bukti pengeluaran uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 
ini. 

(3) Setiap bukti kas baik bukti penerimaan maupun bukti pengeluaran di nomor sesuai dengan 
nomor urut dalam buku kas dan tidak boleh dilakukan perbaikan dalam bentuk apapun atas 
tulisan yang tercantum dalam bukti kas dimaksud. 

(4) Bentuk Buku Besar penerimaan dan buku besar pengeluaran dimaksud pada ayat (2) pasal ini 
adalah sebagaimana contoh pada lampiran 11 (sebelas). 

 
BAB V 

PEMBUKUAN 

Pasal  38 
Setiap Bendahara di BNKP wajib memelihara buku kas, baik buku kas umum maupun buku kas 
pembantu dimana dicatat segala jenis penerimaan dan pengeluaran uang. 
 

Pasal 39 
(1) Penerimaan dan pengeluaran uang harus dicatat menurut sistem pembukuan yang seragam di 

BNKP 
(2)  Pembukuan di BNKP mempergunakan bentuk stafel dimana penerimaan dan pengeluaran dicatat 

dalam satu halaman. 
(3)  Sebelum buku kas dipergunakan, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut : 

a. Pada setiap halaman di bagian kanan atas, ditulis  nomor halaman disertai dengan paraf 
Bendahara. 

b. Pada halaman pertama buku kas, ditulis kata-kata sebagai contoh pada lampiran 12 (dua 
belas). 

(4) Setiap penutupan buku kas, bendahara mengadakan penjumlahan penerimaan dan pengeluaran 
uang sehingga nampak saldo dan di bawahnya ditulis kata-kata sebagai mana contoh pada 
lampiran 13 (tiga belas). 
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(5) Bentuk buku kas dimaksud pada ayat (1) pasal ini dan tulisan pada halaman pertama serta cara 
redaksi penutupan buku kas adalah sebagaimana contoh pada lampiran 14 (empat belas). 

 
Pasal 40 

(1) Apabila terjadi kesalahan penulisan dalam buku kas, maka dilakukan perbaikan dengan cara 
sebagai berikut: 
a. Pada kesalahan penulisan kata, maka kata yang salah itu digaris dua dimana kata yang salah 

tersebut masih dapat dibaca, di depan kata  yang dicoret di paraf oleh Bendahara dan di atas 
kata yang salah ditulis kata  yang sebenarnya. 

b. Pada kesalahan penulisan angka, maka angka yang salah digaris dua dimana angka tersebut 
masih dapat dibaca dengan ketentuan, angka yang dicoret diparaf di depan dan di belakang 
angka oleh Bendahara, di atasnya ditulis angka yang sebenarnya. 

(2) Perbaikan kesalahan dalam buku kas dengan cara lain, di luar cara tersebut pada ayat (1) pasal 
ini, tidak dibenarkan dengan dalih apapun.  

 
Pasal 41 

(1) Setelah penutupan buku kas setiap bulan, bendahara jemaat, Resort dan PKS diwajibkan 
membuat laporan bulanan tentang mutasi kas dan bank. 

(2) Bendahara Jemaat, Resort dan Sinodal wajib membuat neraca setiap akhir tahun, sebagaimana 
contoh pada lampiran 15 (lima belas). 

 
BAB VI 

PERHITUNGAN ANGGARAN 

Pasal 42 

(1)  Setiap tahun dilaksanakan Penetapan Perhitungan Anggaran, sebelum penetapan APBJ, APBR 
dan APBS. 

(2)  Perhitungan anggaran tersebut pada ayat (1) pasal ini dibuat menurut susunan dan penjelasan 
dari pasal-pasal APBJ, APBR dan APBS : 

 a.  Perkiraan dari ayat-ayat penerimaan dan jumlah yang diterima. 
 b. Perkiraan dari pasal-pasal pengeluaran dan jumlah yang telah direalisasikan. 
 c. Perbedaan antara anggaran penerimaan dan realisasi penerimaan serta perbedaan antara 

anggaran pengeluaran dan realisasi pengeluaran dengan menyebut selisih kurang atau lebih. 
 (3)  Perhitungan anggaran tersebut sebagaimana ayat 2 di atas memuat  sebab-sebab dari perbedaan 

antara perkiraan dan realisasinya. 
 

Pasal  43 
(1) Pada perhitungan anggaran disertakan : 

a) Nota perhitungan anggaran. 
b) Perhitungan kas yang berhubungan dengan perhitungan anggaran tersebut dengan 

menyebutkan sisa uang pada akhir tahun anggaran.  
c) Sisa uang yang dimaksud pada ayat (1b) pasal ini harus dirinci pertanggungjawabannya 

(misalnya di Bank, tunai, dll). 
(2) Tanda bukti tentang penggunaan uang yang menjadi dasar pengeluaran dan tanda bukti 

penerimaan uang serta bahan-bahan yang berhubungan dengan penyusunan perhitungan 
anggaran disimpan oleh masing-masing pihak yang terkait. 

 
BAB VII 

PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN 

Pasal  44 

(1) BPHMS berkewajiban menyampaikan laporan pertanggung-jawaban tentang keadaan keuangan 
BNKP secara keseluruhan dalam setiap Persidangan Majelis Sinode.  

(2) Pedoman penyusunan laporan pertanggungjawaban dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah 
sebagai mana contoh pada lampiran 16 (enam belas).  
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(3) BPHMS berkewajiban menyampaikan laporan pengelolaan keuangan BNKP pada setiap 
persidangan BPMS. 

(4) Pedoman penyusunan laporan pengelolaan keuangan dimaksud pada ayat (3) pasal ini adalah 
sebagaimana contoh pada lampiran 17 (tujuh belas).  

(5) BPMR berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan Resort sekali setiap 
enam bulan kepada Majelis Resort. 

(6) BPMR berkewajiban menyampaikan laporan keuangan Resort sekali setahun kepada BPHMS-
BNKP, dengan tembusan kepada BPP di Resort dan Sinodal. 

(7) BPMJ berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan Jemaat sekali setiap 
dua bulan kepada Majelis Jemaat. 

(8) BPMJ berkewajiban menyampaikan laporan keuangan jemaat sekali enam bulan kepada BPMR, 
dengan tembusan BPHMS-BNKP, BPP-Jemaat dan BPP-Resort. 

(9) Pedoman pembuatan laporan pertanggung-jawaban dan laporan keuangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat 5 s/d ayat 8 pasal ini adalah sebagaimana contoh pada lampiran 18 (delapan 
belas). 

Pasal 45 
Bendahara dalam melaksanakan tugasnya, seperti menerima, menyimpan, membayar dan 
menyerahkan uang, surat-surat berharga dan barang-barang milik BNKP (yang dapat dinilai dengan 
uang) bertanggungjawab kepada: 
a. Ketua BPMJ  dalam hal APBJ 
b. Ketua BPMR (Praeses) dalam hal APBR 
c. BPHMS dalam hal APBS 

Pasal 46 
(1) Segala kerugian yang dialami oleh BNKP akibat kesalahan atau kelalaian Bendahara, maka 

Bendahara wajib membayar ganti rugi tersebut kepada BNKP, disamping kemungkinan tindakan 
administratif dan tindakan hukum  yang dapat dikenakan kepadanya. 

(2) Tuntutan pertanggung-jawaban dan ganti rugi yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diatur lebih 
lanjut dalam peraturan BNKP. 

 
BAB VIII 

PENGAWASAN KEUANGAN 

Pasal 47 
(1) Pengawasan  keuangan di BNKP dilaksanakan dalam bentuk pengawasan langsung dan 

pengawasan fungsional.  
(2) Pengawasan langsung yang dimasksud dalam ayat satu (1) pasal ini dilaksanakan oleh: 

a) Mejelis Jemaat untuk keuangan Jemaat 
b) BPMJ untuk keuangan Unit Pelayanan 
c) Majelis Resort untuk keuangan Resort 
d) BPHMS untuk Departemen 
e) BPMS untuk keuangan Sinode 

(3) Pengawasan fungsional yang dimakasud pada ayat satu (1) pasal ini dilaksanakan oleh: 
a) BPP Jemaat untuk keuangan Jemaat 
b) BPP Resort untuk keuangan Resort 
c) BPP untuk keuangan Sinode 

Pasal 48 
(1) Setiap awal bulan, masing-masing unit pelayanan yang turut melaksanakan anggaran, wajib 

menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan yang ditanganinya pada bulan lalu, 
kepada: 
a. BPMJ dalam hal APBJ 
b. BPHMS dalam hal APBS 

(2) Terhadap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dimaksud pada ayat (1) pasal ini, BPMJ dan BPHMS 
sesuai dengan anggaran yang menjadi tanggungjawab masing-masing, memberikan pengesahan 
atau menolak dengan surat keputusan disertai petunjuk penyelesaian jika ditemui ada 
penyimpangan dari peraturan keuangan yang berlaku.  
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(3) Format Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan dimaksud pada ayat (2) pasal ini adalah 
sebagaimana contoh pada lampiran 19 (sembilan belas).   

 
Pasal 49 

(1) Setelah tahun anggaran berjalan 6 (enam) bulan : 
a. BPMJ wajib melakukan pemeriksaan keuangan pada setiap Unit Pelayanan yang 

melaksanakan APBJ. 
b.  BPHMS wajib melakukan pemeriksaan keuangan pada setiap Departemen yang 

melaksanakan APBS. 
(2) Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut pada ayat (1) pasal ini BPMJ dan BPHMS memberikan 

petunjuk-petunjuk perbaikan kepada Unit Pelayanan yang bersangkutan jika ditemukan 
kesalahan, yang tembusannya disampaikan kepada BPP Jemaat / BPP BNKP. 

 
Pasal 50 

(1) BPMJ sewaktu-waktu dapat melakukan pemeriksaan keuangan pada setiap Unit Pelayanan di 
Jemaat. 

(2) BPMR sewaktu-waktu dapat melakukan pemeriksaan keuangan di Jemaat. 
(3) BPHMS, dalam hal ini Bendahara Umum sewaktu-waktu dapat melakukan pemeriksaan 

keuangan di Resort dan semua Unit Pelayanan di BNKP.  
 

Pasal 51 
(1) BPP di semua aras melaksanakan pemeriksaan keuangan minimal sekali dalam setahun. 
(2) Setiap akhir tahun pembukuan, BPP Jemaat menyampaikan hasil pemeriksaan atas seluruh 

keuangan Jemaat kepada Majelis Jemaat, dan kepada BPMR. 
(3) Setiap akhir tahun pembukuan, BPP Resort menyampaikan hasil pemeriksaan atas seluruh 

keuangan Resort kepada Majelis Resort dan kepada BPHMS. 
(4) Setiap akhir tahun pembukuan, BPP BNKP menyampaikan hasil pemeriksaan atas keseluruhan 

keuangan Sinode pada Persidangan BPMS.  
(5) Pedoman pelaksanaan pemeriksaan dan pelaporan BPP diatur dalam  keputusan BPHMS. 
 

Pasal 52 
BPP BNKP telah menyelesaikan pemeriksaan atas keuangan BNKP untuk dilaporkan dalam 
Persidangan BPMS BNKP, selambat-lambatnya satu bulan sebelum Persidangan Majelis Sinode. 
 

BAB IX 
PENUTUP 

Pasal 53 
Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, diatur lebih lanjut dalam peraturan tersendiri. 
 

Pasal 54 
(1) Dengan berlakunya peraturan ini, maka  Peraturan BNKP yang ada sebelumnya mengenai 

keuangan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. 
(2) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
 

Ditetapkan di Gunungsitoli 
Pada tanggal 9 Juli 2008 

 
BADAN PEKERJA MAJELIS SINODE BNKP 

 
 
 

  Pdt. Otoriteit Dachi, S.Th, M.Si           Pdt. At. Lase, M.Th 
     Ketua                                                     Sekretaris 
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