
 1 

KEPUTUSAN BADAN PEKERJA HARIAN MAJELIS SINODE BNKP 
NOMOR : 22/KEP/VII/2009 

LAMPIRAN 1 (SATU) 
tentang 

PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN JEMAAT DAN RESORT 
 

BADAN PEKERJA HARIAN MAJELIS SINODE BNKP 
 

Menimbang : a. Bahwa Persidangan Majelis Sinode BNKP ke-54 tahun 2007 di Teluk Dalam telah menetapkan 
perobahan Tata Gereja BNKP yang pada prinsipnya mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,      
29 September 2007. 

b. Bahwa untuk pemberlakuan Tata Gereja dimaksud pada bagian a tersebut di atas, Ketetapan 
Majelis Sinode BNKP, Nomor  II/TAP.MS-BNKP/2007, pasa 3 menugaskan BPMS BNKP dan 
BPHMS BNKP untuk menyusun, menjelaskan dan menyelesaikan peraturan pelaksanaannya. 

c. Bahwa perangkat peraturan sebagaimana dimaksud pada bagian b tersebut di atas telah ada yang 
dituangkan dalan bentuk Peraturan BNKP; maka dipandang perlu menyusun petunjukan 
pelaksanaan demi kelancaran dan ketertiban dalam penjabaran dan penyabarannya. 

d. Bahwa untuk penyelenggaraan Jemaat dan Resort sebagaimana amanat Tata Gereja dan 
Peraturan BNKP No.3/BPMS-BNKP/2008 dan No.4/BPMS-BNKP/2008, maka dipandang perlu 
menyusun Petunjuk Pelaksanaan yang dituangkan dalam bentuk Keputusan BPHMS-BNKP. 

Mengingat : 1. Tata Gereja BNKP 
2. Peraturan BNKP Nomor 01/BPMS-BNKP/2008  tentang BPMS 
3. Peraturan BNKP Nomor 02/BPMS-BNKP/2008 tentang BPHMS 
4. Peraturan BNKP Nomor 03/BPMS-BNKP/2008 tentang Resort 
5. Peraturan BNKP Nomor 04/BPMS-BNKP/2008 tentang Jemaat 
6. Peraturan BNKP Nomor 05/BPMS-BNKP/2008 tentang Keuangan 
7. Peraturan BNKP Nomor 06/BPMS-BNKP/2008 tentang Unit Pelayanan. 
8. Keputusan BPHMS-BNKP Nomor 164/Kep/VI/2008 tentang Pedoman Tata Tertib Persidangan 

Majelis Resort di BNKP. 
9. Keputusan BPHMS-BNKP Nomor 165/Kep/VI/2008 tentang Tata Cara Penentuan Anggota 

Majelis Resort. 
10. Keputusan BPHMS-BNKP Nomor 166/Kep/VI/2008 tentang Tata Cara Pemilihan Anggota 

Badan Pekeja Majelis Resort (BPMR). 
11. Keputusan BPHMS-BNKP Nomor 167/Kep/VI/2008 tentang Pedoman Tata Tertib Persidangan 

Majelis Jemaat. 
12. Keputusan BPHMS-BNKP Nomor 168/Kep/VI/2008 tentang Tata Cara Penentuan Anggota 

Majelis Jemaat di BNKP. 
13. Keputusan BPHMS-BNKP Nomor 169/Kep/VI/2008 tentang Tata Cara Pemilihan Anggota 

Badan Pekerja Majelis Jemaat (BPMJ). 
14. Keputusan BPHMS-BNKP Nomor 170/Kep/VI/2008 tentang Lingkungan Satua Niha Keriso. 
15. Keputusan BPHMS-BNKP Nomor 23/Kep/VI/2009 tentang Syrat-Syarat dan Mekanisme 

Pengangkatan Praeses di BNKP. 
Memperhatikan : 1. Rapat konsultasi BPHMS dengan ketua dan anggota BPMS pada tanggal 20 Januari 2009 

2. Hasil Rapat BPHMS-BNKP pada tanggal 30 Januari 2009 
   

M E M U T U S K A N 

Menetapkan : Keputusan BPHMS-BNKP tentang Penyelenggaraan Jemaat dan Resort 
Pertama : Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Jemaat dan Resort sebagaimana tercantum pada lampiran 

adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini. 
Kedua : Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Jemaat dan Resort sebagaimana dimaksud pada bagian 

pertama tersebut di atas merupakan pedoman bagi penyelenggaraan, pembentukan dan penataan 
jemaat serta resort pada masa transisi menuju pelaksanaan secara penuh peraturan BNKP yang telah 
ada untuk itu. 

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari 
terdapat kesalahan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya. 

   
  Ditetapkan di Gunungsitoli 

Pada tanggal  31 Januari 2009 
   
 BADAN PEKERJA HARIAN MAJELIS SINODE BNKP 
  

                        dto                     Cap 
Pdt. K. Hia, M.Th 

 
dto 

Pdt. At. Lase, M.Th 
 Ephorus Sekretaris Umum 
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Lampiran Keputusan 
BADAN PEKERJA HARIAN MAJELIS SINODE BNKP 

Nomor: 22/Kep/VII/2009 
tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Jemaat dan Resort di BNKP 
 

PETUNJUK PELAKSANAAN  
PENYELENGGARAAN JEMAAT DAN RESORT DI BNKP 

 
1. Pengantar 

Persidangan Majelis Sinode BNKP ke-54 di Teluk Dalam, dengan tekad bulat telah menetapkan 
perobahan Tata Gereja BNKP dengan tujuan agar BNKP semakin meningkat dalam melaksanakan 
tugas panggilan gereja, sehingga BNKP semakin bertumbuh, baik yang menyangkut kualitas 
maupun kuantitas. Dengan sistem dan struktur yang baru ini diharapkan BNKP semakin kokoh 
dalam persekutuan dan persaudaraan sejati  antar semua warga jemaat dan pelayannya; menjadi 
jemaat yang tertib, disiplin, teratur, mandiri  dan bertanggung-jawab; menjadi jemaat yang 
diakonat, misioner dan menjadi berkat bagi dunia. 
 

Keputusan Persidangan Majelis Sinode BNKP tentang Tata Gereja tersebut diikuti dengan 
pembuatan perangkat peraturan dan organisasi untuk mewujudkan tataan organisasi yang baik dan 
harmoni serta mampu meningkatkan kinerja gereja dalam menunaikan tugas panggilannya 
(bersekutu, bersaksi dan melayani). Dalam rangka itu, sejak akhir 2007 hingga akhir 2008, BPMS-
BNKP telah menyusun peraturan-peraturan BNKP sebagai penjabaran dari Tata Gereja BNKP. 
Peraturan-peraturan tersebut antara lain: Peraturan tentang BPMS, BPHMS, Resort, Jemaat, 
Keuangan, Unit Pelayanan, dan sebagainya. Selanjutnya, peraturan-peraturan tersebut, terutama 
tentang Ressort dan Jemaat telah disosialisasikan kepada seluruh majelis di BNKP pada semester 
kedua tahun 2008. 
 

Dengan tersedianya perangkat peraturan sebagai penjabaran Tata Gereja, maka langkah seterusnya 
adalah pemberlakuan Tata Gereja tersebut mulai Januari 2009, demi cita-cita kemandirian dan 
menjadi berkat sebagai wujud jemaat misioner. Pelaksanaan Tata Gereja dimaksud dilakukan 
secara bertahap, berkelanjutan hingga telah memenuhi tuntutan atau hal-hal yang disyaratkan dalam 
Tata Gereja dan peraturan-peraturan pelaksanaannya. Oleh karena itu, tahun 2009 ini merupakan 
masa transisi menuju pemantapan seluruh peraturan yang berlaku di BNKP. Dalam kerangka 
pemahaman tersebut, berikut ini diuraikan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan Jemaat dan 
Ressort sebagai pedoman dalam penjabaran dan penerapan Tata Gereja serta Peraturan BNKP. 
 

2. Tentang Jemaat 
Sebagai penjabaran dari Tata Gereja pasal 28-29 mengenai pengorganisasian dan pelayanan di 
Jemaat, BPMS BNKP telah menetapkan peraturan tentang jemaat, yakni Peraturan BNKP 
No.04/BPMS-BNKP/2008. Peraturan ini merupakan dasar dan pedoman yang harus dipatuhi oleh 
semua pihak dalam menata organisasi, kepemimpinan dan pelayanan di BNKP. Prinsip utama 
dalam tataan organisasi dan kepemimpinan adalah peningkatan pelayanan kepada warga jemaat 
menuju jemaat yang missioner. 
 

Hal-hal yang urgen dilaksanakan dalam penataan dan penyelenggaraan pelayanan di Jemaat adalah:  
 

 

 Majelis Jemaat 
Pengaturan tentang pelayanan, kepemimpinan, susunan, peran dan tugas Majelis jemaat, 
termasuk ketua majelis dapat dibaca sebagai dasar dan pedoman pada pasal 8 s.d. 10 Peraturan 
No.04/BPMS-BNKP/2008.  
Untuk menerapkan peraturan tersebut, maka mulai bulan Januari hingga Februari 2009, 
diwajibkan seluruh jemaat di BNKP membentuk Majelis Jemaat, yang terdiri dari: Pendeta 
atau Guru Jemaat, seluruh Satua Niha Keriso dan ketua-ketua komisi, dengan ketentuan: 
2.1.1. Jemaat-jemaat yang telah terbentuk Majelis Jemaat-nya (masa pelayanan 2007 s.d. 

2012) dinyatakan tetap berlaku, tetapi dapat melakukan penyempurnaan. Tugas 
selanjutnya ialah: 
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a. Memilih sekretaris Majelis Jemaat dalam persidangan Majelis Jemaat, dengan 
mempertimbangkan Peraturan BNKP No.04/BPMS-BNKP/2008, pasal 8 ayat 2e, 
yakni dipilih dari antara Majelis Jemaat bukan pendeta atau guru jemaat. 

b. Sekretaris Majelis jemaat yang telah terpilih, ex-officio menjadi sekretaris BPMJ. 
c. Apabila jemaat-jemaat sudah memiliki sekretaris Majelis Jemaat yang berstatus 

SNK dan belum berakhir masa jabatannya, maka yang bersangkutan ditetapkan 
pada tugas dan jabatan tersebut hingga berakhir masa jabatan yang bersangkutan.  

2.1.2. Bagi jemaat-jemaat yang belum terbentuk Majelis Jemaat-nya, maka dimintakan 
kepada pendeta atau guru jemaat untuk membentuknya dengan ketentuan :  
a. Melakukan pemilihan Satua Niha Keriso dan mengangkat pengurus komisi-komisi 

(apabila periode yang lama sudah berakhir) sesuai peraturan yang berlaku. 
b. Pedoman tentang unit pelayanan (komisi-komisi) dapat dilihat Peraturan 

No.06/BPMS-BNKP/2008 tentang Unit Pelayanan. 
c. Sementara Ressort belum berfungsi secara maksimal yang ditandai dengan 

peresmian resort, maka nama-nama majelis jemaat yang telah dibentuk dikirimkan 
langsung ke kantor Sinode BNKP untuk selanjutnya di-SK-kan oleh BPHMS-
BNKP. 

d. Pelantikan Majelis jemaat dilaksanakan bersamaan dengan pelantikan BPMJ yang 
waktunya diatur tersendiri. 

2.1.3. Majelis Jemaat, baik yang telah ada maupun yang baru dibentuk dengan SK BPHMS-
BNKP, itulah yang bertanggung-jawab menjalankan fungsi dan tugas sebagaimana 
diatur pada pasal 10 Peraturan BNKP No.04/BPMS-BNKP/2008. 

2.1.4. Sistem Pelaksanaan persidangan Majelis Jemaat wajib mempedomani “Pedoman Tata 
Tertib Persidangan” sesuai dengan Keputusan BPHMS-BNKP No.167/Kep/VI/2008. 

 

 Badan Pekerja Majelis Jemaat (BPMJ) 
Sesuai dengan pasal 11 Peraturan BNKP No.04/BPMS-BNKP/2008 bahwa pelaksana tugas 
sehari-hari dari Majelis Jemaat adalah Badan Pekerja Majelis Jemaat (BPMJ). BPMJ ini terdiri 
dari: Ketua (1 orang), Sekretaris (1 orang), Bendahara (1 orang), dan 4 orang anggota, yakni: 
ex-officio pendeta jemaat atau guru jemaat (1orang), Satua Niha Keriso (2 orang) dan ketua 
komisi (1 orang). Untuk menindak-lanjuti ini, maka: 

 Diharapkan kepada Majelis Jemaat agar melaksanakan persidangan dengan agenda pemilihan 
kepengurusan BPMJ, khususnya: ketua, bendahara (non pendeta atau guru jemaat), dan anggota-
anggotanya, kecuali pendeta atau guru jemaat (ex-officio sebagai anggota).  
 Sekretaris tidak perlu dipilih karena sekretaris Majelis Jemaat ex-officio menjadi sekretaris BPMJ.  
 Nama-nama BPMJ yang telah terpilih dari antara dan pada persidangan Majelis Jemaat, dikirimkan 
kepada BPHMS BNKP (sementara belum berfungsinya Ressort) untuk diangkat melalui SK BPHMS. 
 Pelantikan BPMJ dilaksanakan bersamaan dengan Majelis jemaat pada kebaktian minggu oleh 
BPHMS. Waktu pelantikan diatur tersendiri. 
 Bagi jemaat-jemaat yang telah memiliki Majelis Jemaat (telah dilantik) tidak perlu dilantik lagi, 
kecuali BPMJ-nya. 
 

 Keuangan 
Tata Gereja BNKP pasal 39 s.d. 42 telah memberi dasar dan prinsip tentang penataan keuangan 
dan harta milik di BNKP. Penjabaran dari Tata Gereja tersebut telah dituangkan dalam 
Peraturan BNKP No.05/BPMS-BNKP/2008 tentang keuangan di seluruh BNKP. Inilah yang 
menjadi pedoman pengelolaan dana di BNKP. 

 

Adapun hal-hal yang urgen bagi jemaat-jemaat pada masa transisi ini, menyangkut: 
 

 Anggaran Pendapatan dan Belanja Jemaat (APBJ) 
Seluruh jemaat diwajibkan untuk segera menyusun dan menetapkan APBJ sesuai 
dengan Peraturan BNKP No.05/BPMS-BNKP/2008. Inilah pedoman dalam 
penyelenggaraan keuangan setiap tahunnya. Untuk melancarkan kegiatan ini, maka: 
a. Diwajibkan BPMJ segera membuat rancangan APBJ. Dalam Rancangan APBJ 

tersebut harus tercakup semua anggaran pendapatan dan belanja program pelayanan, 
termasuk setorannya ke Ressort dan Sinode. 

b. Rancangan APBJ tersebut disampaikan kepada ketua Majelis Jemaat. 



 4 

c. Ketua Majelis Jemaat mengundang persidangan Majelis Jemaat untuk membahas 
dan menetapkannya menjadi APBJ. 

d. Sebelum berfungsinya Resort dan BPMR, maka APBJ tersebut disampaikan kepada 
BPHMS-BNKP untuk mendapat pengesahan, dengan ketentuan bahwa sementara 
menunggu keputusan BPHMS tentang APBJ tersebut, maka untuk pengeluaran-
pengeluaran rutin dapat dilaksanakan sesuai rencana anggaran yang ada.  

e. Khusus mengenai setoran ke Resort dan ke kantor Sinode, sementara resort belum 
berfungsi, diwajibkan BPMJ melakukan penyetoran langsung ke kantor Sinode 
BNKP sesuai dengan peraturan yang berlaku (bnd. Pasal 6 Peraturan No 05). 

f. Jumlah setoran ke kantor Sinode adalah sesuai dengan surat BPHMS-BNKP 
No.031/IV/Um/01/2009 tanggal 06 Januari 2009 dan No.214/IV/Um/01/2009 
tanggal 30 Januari 2009. 

 Penataan Administrasi Keuangan, BPMJ harus memperdomani Peraturan No.05, pasal 17 s.d. 41 
dan lampiran-lampirannya sebagai petunjuk dalam pelaksanaannya.  
 

Badan Pengawas Penatalayanan Jemaat (BPPJ)  
a. Dalam mengawasi pelaksanaan tugas penatalayanan keuangan dan harta milik di Jemaat, 

Majelis Jemaat dalam persidangannya membentuk Badan Pengawas Penatalayanan 
Jemaat yang disingkat dengan BPPJ.  

b. Sementara menunggu keputusan BPHMS tentang komposisi dan tata kerja BPP, maka 
minimal dapat dipilih ketua, sekretaris dan beberapa anggota, dengan ketentuan “memiliki 
pengetahuan dasar tentang administrasi keuangan”. Dengan demikian kepengurusan BPPJ 
tidak terbatas hanya dari kalangan majelis jemaat, melainkan dapat dipilih dari yang non-
majelis. 

c. Hasil pemilihan tersebut, sementara belum berfungsinya resort maka diajukan langsung 
kepada BPHMS-BNKP untuk mendapat pengesahan melalui SK BPHMS. 

d. BPPJ diwajibkan melaksanakan pemeriksaan keuangan jemaat minimal sekali setahun. 
Namun, pengawasan fungsional tetap harus dilakukan, selain peran pengawasan dari 
majelis jemaat. 

e. Anggaran dari BPPJ harus dimasukkan sebagai salah satu item pada APBJ. 
 

Perutusan ke Resort  
Sesuai dengan Peraturan BNKP No.03/BPMS-BNKP/2008 pasal 6 ayat 2c bahwa Majelis 
Resort terdiri dari: Ketua (praeses), semua ketua Majelis Jemaat, semua ketua BPMJ, satu 
orang Satua Niha Keriso dari masing-masing Jemaat, dan satu orang utusan warga dari setiap 
jemaat. Oleh karena itu: 

Agar Majelis Jemaat memilih satu orang dari antara Satua Niha Keriso dan satu orang 
warga jemaat sebagai anggota majelis Resort. 
Selanjutnya BPMJ mengirimkan nama-nama dari hasil pemilihan tersebut pada poin 
2.5.1. bersama-sama dengan nama ketua Majelis Jemaat, ketua BPMJ – kepada 
BPHMS-BNKP (sementara resort belum berfungsi secara efektif) untuk ditetapkan 
sebagai majelis Resort. 

 

Perkantoran dan Kesekretariatan 
Berhubung jemaat selain pusat pelayanan, juga melaksanakan kepemimpinan dan 
administrasi, yang dalam keseharian dilaksanakan oleh BPMJ. Oleh karena itu, maka: 
a. Setiap jemaat berkewajiban memiliki kantor sebagai tempat penyelenggaraan administrasi 

(umum dan keuangan). Untuk itu, Majelis Jemaat perlu menetapkan tentang 
“perkantoran”, dan selanjutnya BPMJ melengkapi segala sarana (Alat Tulis Kantor) yang 
dibutuhkan untuk itu. 

b. Penataan Sturuktur organisasi dan tata kerja kesekretariatan – hendaknya mempedomani 
Keputusan BPHMS-BNKP No. 207/Kep/VII/2008. 

c. Mengenai kop surat dan stempel adalah dengan mengikuti model yang telah dikeluarkan 
oleh BPHMS-BNKP. 

d. Papan nama kantor jemaat dan papan yang ditempatkan di depan gereja harus 
mempedomani keputusan yang ada, dengan menyesuaikan pada nama Resort dan Jemaat. 
Selanjutnya lihat Peraturan No.03/BPMS-BNKP/2008 tentang Jemaat. 
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3. Tentang Distrik 

Dalam Tata Gereja dan Peraturan-peraturan di BNKP, dengan jelas menyatakan bahwa sistem 
pewilayahan serta pengorganisasian BNKP adalah: Jemaat – Resort – Sinode. Dengan demikian 
Distrik dilebur, yang secara prinsip mulai diberlakukan Januari 2009, dengan ketentuan bahwa 
peleburan tersebut ditandai dengan Surat Keputusan BPHMS-BNKP. 
 

Dalam proses peleburan Distrik tersebut, maka ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan 
dan dipedomani, sbb: 
 

 Sebelum ada SK BPHMS BNKP tentang peleburan Distrik, maka BPMD masih melaksanakan 
tugas sebagaimana biasanya, baik menyangkut pelayanan maupun menyangkut administrasi (termasuk 
surat Baptis, sidi, nikah, dll), walaupun BPMJ telah terbentuk. 
 Sebelum adanya SK BPHMS BNKP tentang pemindahan atau penempatan pendeta Distrik, maka 
tanggung-jawab keuangan dari jemaat-jemaat untuk Distrik harus tetap dilaksanakan, kecuali 
tanggungan ke Resort dan DPS ke kantor Sinode, yang langsung disetor ke kantor sinode BNKP. 
 Sebelum dilakukan peleburan Distrik, dimintakan kepada BPMD untuk membentuk “tim 
inventarisasi dan verifikasi keuangan serta harta milik” BNKP yang ada di Distrik. Hasil inventarisasi 
dan verifikasi tersebut dilaporkan pada persidangan Majelis Distrik dan kepada BPHMS-BNKP. 
 Dimintakan kepada Majelis Distrik untuk membahas dan memutuskan tentang pemanfaatan asset 
BNKP yang ada di Distrik, dengan ketentuan pemberlakuannya hanya boleh dilakukan setelah 
mendapat persetujuan BPHMS-BNKP. Untuk itu, diharapkan kepada BPMD agar keputusan tentang 
pemanfaatan asset BNKP di Distrik disampaikan kepada BPHMS-BNKP untuk proses lebih lanjut. 
 Pemanfaatan asset BNKP di Distrik dimaksud pada point 3.4. di atas adalah ditujukan untuk 
kepentingan pelayanan di jemaat-jemaat dan tidak boleh untuk kepentingan pribadi atau kelompok. 

 
4. Tentang Ressort 

Dalam Tata Gereja BNKP, pasal 30 telah ditegaskan bahwa Resort adalah persekutuan dari jemaat-
jemaat yang berdekatan secara geografis dengan memperhatikan perimbangan jumlah 
anggota.Untuk mengurus kepentingan pelayanan di Resort, dibentuk Majelis Resort; dan dalam 
pelaksanaan tugas-tugas harian Majelis Resort dibentuk Badan Pekerja Majelis Resort. 
 

Penjabaran dari Tata Gereja mengenai Resort telah ada dengan ditetapkannya Peraturan BNKP 
No.03/BPMS-BNKP/2008, dan inilah yang menjadi pedoman dalam pembentukan dan 
penyelenggaraan resort di BNKP. Mulai Januari 2009 resort lama dinyatakan tidak berlaku lagi, 
dan segera dilakukan pembentukan serta peresmian resort menurut Tata Gereja (2007).  
 

Beberapa prinsip penting dan urgen dalam proses penyelenggaraan resort, yakni: 

4.1. Majelis Resort 
Untuk menjalankan fungsi kepemimpinan, koordinasi, pembinaan dan pengawasan di aras 
Resort, maka pembentukan resort merupakan hal yang mendesak. Berhubung resort lama 
dilebur, maka resort baru segera dibentuk. Langkah-langkah pembentukan dan 
penyelenggaraan resort adalah: 
(1) BPHMS-BNKP merencanakan penempatan para praeses lama di wilayah pelayanan 

BNKP. 
(2) BPHMS-BNKP segera mengangkat pejabat Praeses atau pelaksana tugas Praeses.  
(3) Diwajibkan kepada seluruh BPMJ untuk segera menyampaikan nama-nama anggota 

majelis resort kepada BPHMS-BNKP paling lama akhir Februari 2009, yakni 1 orang 
utusan satua niha keriso dan 1 orang utusan warga jemaat ketua majelis jemaat (ex-
officio) dan ketua BPMJ (ex-officio). 

(4) Setelah seluruh nama-nama anggota Majelis Resort terkumpul di kantor sinode, maka 
BPHMS segera mengeluarkan SK pengangkatan Majelis Resort, dan mengukuhkannya 
dalam kebaktian minggu di salah satu jemaat di wilayah Resort. Direncanakan 
pengukuhan Majelis Resort sudah dilaksanakan mulai bulan Maret 2009 mendatang. 

(5) Segera sesudah pengukuhan Majelis Resort, praeses bertanggung-jawab untuk 
menyelenggarakan Persidangan Majelis Resort, dengan agenda, al: 
a) Memilih Sekretaris Majelis Resort, dari kalangan non-pendeta. 
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b) Membentuk pengurus Badan Pekerja Majelis Resort (BPMR) sesuai dengan 
Peraturan BNKP No.03/BPMS-BNKP/2008, pasal 8. 

c) Memilih Badan Pengawas Penatalayanan Resort (BPPR) 
d) Membahas dan menetapkan visi, misi dan strategi pelayanan dan pokok-pokok 

program; terutama penataan pelayanan di seluruh jemaat-jemaat yang bergabung 
dalam sebuah resort. 

(6) Dengan terbentuknya Majelis Resort dan Badan Pekerja Majelis Resort (BPMR), maka 
segenap fungsi dan peran resort yang ditangani oleh BPHMS-BNKP selama masa 
transisi, dinyatakan berakhir dengan sendirinya. Majelis Resort dan BPMR 
melaksanakan fungsi, tugas dan tanggung-jawab secara penuh sesuai dengan peraturan 
yang berlaku. 

 
4.2. Badan Pekerja Majelis Resort (BPMR) 

(1) Sesuai dengan Peraturan BNKP 03/BPMS-BNKP/2009, pasal 8 ayat 2, bahwa BPMR 
terdiri dari: 1 orang ketua (praeses), 1 orang sekretaris (sekretaris Majelis Resort),         
1 orang bendahara (non-pendeta), dan anggota-anggota yang terdiri dari: 2 orang  
Pendeta Jemaat di wilayah Resort, 1 orang Guru Jemaat, 2 orang Satua Niha Keriso, dan 
1 orang Utusan warga Jemaat. 

(2) Segera setelah Majelis Resort memilih pengurus BPMR, Praeses mengajukan nama-
nama terpilih kepada BPHMS-BNKP untuk pengangkatan BPMR dimaksud, dengan 
suatu Surat Keputusan. BPMR terpilih dikukuhkan oleh BPHMS-BNKP dalam suatu 
kebaktian minggu di salah satu jemaat dalam wilayah resort. 

(3) Sebagai pelaksana tugas sehari-hari Majelis Resort, BPMR berkewajiban melaksanakan  
tugas sesuai dengan pasal 9 Peraturan BNKP No.03/BPMS-BNKP/2009, yakni: 
a) Menyelenggarakan Pelayanan dan Kepemimpinan sehari-hari dalam Resort. 
b) Melaksanakan Penggembalaan kepada pelayan di wilayah Resort. 
c) Melaksanakan fungsi anggaran dalam Resort. 
d) Merencanakan dan menyusun program kerja dan anggaran Resort. 
e) Memfasilitasi pelaksanaan rapat/ sidang Majelis Resort 
f) Melaksanakan fungsi administrasi sehari-hari di Resort. 

(4) Pada tahap awal ini, tugas mendesak yang harus dipersiapkan oleh BPMR adalah 
penyusunan APBR, dan seterusnya disampaikan kepada praeses untuk mengundang 
”persidangan istimewah” dalam rangka pembahasan dan penetapan rencana Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Resort (RAPBR).  

(5) APBR yang telah ditetapkan oleh persidangan majelis resort dikirimkan kepada 
BPHMS-BNKP untuk mengesahkannya.  

 
4.3. Keuangan 

(1) Penataan keuangan di Resort dilaksanakan oleh BPMR dengan mempedomani Peraturan  
No.05/BPMS-BNKP/2008 tentang keuangan. 

(2) Sebelum dilaksanakan penghapusan resort lama, dimintakan kepada BPMR untuk 
membentuk tim Infentarisasi dan Verifikasi keuangan dan harta milik BNKP. Hasil 
pekerjaan tim tersebut dilaporkan kepada BPMR dan BPHMS-BNKP. Selanjutnya, 
dimintakan BPMR untuk membahas pemanfaatan asset BNKP di Resort, kemudian 
diusulkan kepada BPHMS-BNKP untuk pengesahannya, dengan ketentuan bahwa asset 
BNKP di Resort dimanfaatkan untuk kepentingan pelayanan di wilayah Jemaat-jemaat 
atau resort baru, dan bukan untuk kepentingan pribadi. 

(3) Sebelum BPHMS-BNKP mengembalikan pengesahan APBR, maka untuk pengeluaran 
yang sifatnya rutin dapat dilaksanakan dengan ketentuan tidak boleh melebihi rencana 
APBR yang ada. 

 

4.4. BPP Resort 
(1) Dalam mengawasi Pelaksanaan Tugas Penatalayanan Keuangan dan Harta Milik di 

Resort, Majelis Resort membentuk Badan Pengawas Penatalayanan Resort yang disingkat 
dengan BPPR 

(2) Ketentuan tentang BPPR akan diatur dalam suatu keputusan BPHMS BNKP, dan segera 
dikirimkan kepada BPMR untuk menggunaannya 
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4.5. Perkantoran dan Kesekretariatan 
Hal-hal menyangkut perkantoran dan kesekretariatan hendaknya ditata dan dikelola menurut 
pedoman yang telah dikeluarkan oleh BPHMS-BNKP, yakni: Keputusan BPHMS BNKP   
No. 164/Kep/VI/2008; Keputusan BPHMS BNKP No. 165/Kep/VI/2008; Keputusan BPHMS 
BNKP No. 166/Kep/VI/ 2008; serta Keputusan BPHMS BNKP No. 206/Kep/VI/2008. 

 
5. Penutup 

Demikian petunjuk pelaksanaan tentang penyelenggaraan atau pemberlakuan Tata Gereja serta 
peraturan-peraturan BNKP. Petunjuk Pelaksanaan ini merupakan pedoman dalam penjabaran dan 
pelaksanaannya, terutama dalam proses pemantapan pelaksanaan Tata Gereja. Hal-hal yang belum 
diatur dalam petunjuk pelaksanaan ini akan diatur melalui petunjuk teknis yang akan dikeluarkan 
oleh BPHMS-BNKP. Semoga Tuhan memberkati kita dalam menata organisasi dan pelayanan 
BNKP, sehingga visi dan misi BNKP dapat terwujud, demi kemuliaan Tuhan. Amin. 
 
 
 

Gunungsitoli, 31 Januari 2009 

BADAN PEKEJA HARIAN MAJELIS SINODE BNKP 
 

dto  Cap  dto 
 

Pdt. K. Hia, M.Th  Pdt. At. Lase, M.Th 
Ephorus   Sekretaris Umum 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


