
Menindaklanjuti keputusan Rapat Tahunan Jemaat  tgl. 21 Juli 

2019 mengenai memasukkan Komite Properti ke dalam 

Anggaran Dasar maka berdasarkan SK Majelis 2019-2021, pada 

tanggal 15 September 2019, Majelis GKIA mengangkat Tim 

Konstitusi yang beranggotakan Bpk Julian Tobing, Bpk Jonson 

Sihaloho, Ibu Rati Widiono, Ibu Trina Supit dan mewakili majelis 

adalah Ibu Julie Rondonuwu. 

Agenda utama kami adalah memasukkan komite properti 

didalam Anggaran Rumah Tangga GKIA dan juga 

menyempurnakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga 

bila dipandang perlu menyesuaikan dengan dinamika dan 

perubahan-perubahan yang sedang dan telah terjadi di GKIA 

demi  masa depan kegiatan gerejawi di GKIA. 

Setiap bulan kami mengadakan pertemuan di hari Minggu 

setelah kebaktian gereja mendiskusikan hal-hal yang berkaitan 

dengan Komite Properti.   

Sejak terjadinya Covid-19, tim konstitusi menggunakan fasilitas 

ZOOM untuk bertemu dua minggu sekali untuk mendiskusikan 

dan menyempurnakan pasal-pasal yang ada di AD dan ART. 

  



Adapun beberapa hasil kerja yang dapat kami rekomendasikan 

ke majelis/jemaat adalah sebagai berikut: 

 

I. Penambahan Pasal baru ke dalam ART. 

Pasal 9 

KOMITE PROPERTI 

 

1. Komite Properti terdiri dari empat atau lima orang anggota 

jemaat yang dipilih dua tahun sekali di mana salah satunya 

adalah perwakilan majelis di mana bendahara gereja harus 

menjadi bendahara dalam Komite Properti. bersama Pendeta 

dan Bendahara (ex officio). 

2. Komite Properti akan menjalan tugas-tugas sebagai berikut: 

a. Sebagai bagian dari Komite Properti Gabungan antara GKIA 

dan Concordia Lutheran Church Yagoona (CLCY) Komite 

Properti GKIA, akan memantau dan membuat rekomendasi, 

dalam semua pekerjaan yang perlu dilakukan sehingga GKIA 

dan CLCY dapat bersama-sama mempertimbangkan dan 

menyetujui pembiayaan dan pemeliharaan semua properti. 

(Nota Kesepakatan 2018.10.) 

b. Melakukan semua hal yang diperlukan untuk menjaga properti 

dalam kondisi baik. (Pasal Tambahan dalam Nota Kesepakatan 

2018 [4.]) 



c. Memperhatikan keberadaan kondisi gedung gereja, pastori 

dan lingkungannya.  

d. Tetap memberitahu Concordia sesuai dengan peranannya 

sebagai bagian dalam Komite Properti Gabungan. 

e. Menangani kerusakan kecil dan besar. 

f. Dalam menjalankan proyek pengadaan maupun perbaikan, 

komite diharuskan untuk mencari penawaran harga mínimal 

dari tiga perusahaan yang berbeda. 

g. Membayar biaya pemeliharaan properti (capital expenses). 

h. Mensosialisasikan program kepada jemaat melalui Warta 

Jemaat 

i. Memberikan laporan kerja tahunan kepada jemaat melalui 

Rapat Tahunan Jemaat. 

 

II. Perubahan redaksi (kata/kalimat)  pada pasal-pasal di 

dalam AD dan ART seperti: 

Merubah setiap kata President of the District menjadi Bishop of 

the District pada AD dan ART (karena pada konstitusi LCA yang 

baru sudah tidak menggunakan kata President. 

 

  



III. Merekomendasikan perubahan  dalam AD 

Pasal 6  PENGGEMBALAAN 

Pasal 6.3.Tugas-tugas pendeta: 

(i). Bertanggung jawab atas pencatatan dan pemeliharaan 

dokumen-dokumen administrasi jemaat menjadi: 

Bertanggung jawab untuk memastikan pencatatan dan 

pemeliharaan dokumen pernikahan, pencatatan sipil. 

Merekomendasikan perubahaan di 

Pasal 5. Masa jabatan Pendeta untuk satu periode adalah dua 

tahun menjadi empat tahun. 

Pasal 6 ayat 6a : “Tenaga Pendeta haruslah seorang Pendeta 
gereja Lutheran dari Indonesia, atau Pendeta dari sinode di 
Indonesia yang diakui dan disetujui oleh LCA”. 

 
Menjadi: 
 
Tenaga Pendeta haruslah seorang Pendeta gereja Lutheran dari 
Indonesia atau Australia yang dapat berbahasa Indonesia dan 
yang diakui dan disetujui oleh LCA”. 
 
Note: Sehubungan dg point2 diatas maka diperlukan review di 
dalam pedoman pemanggilan pendeta. 
Mencatat informasi dari imigrasi tentang religious visa worker 
(namun tidak mempengaruhi pedoman pemanggilan pendeta) 
 
  



IV. Merekomendasikan perubahan dalam ART 

 
Pasal 8. PENATUA 
 
4.  Masa jabatan Penatua adalah dua tahun menjadi tiga 
tahun. 
 

Dikarenakan ada penambahan pasal baru di Anggaran Rumah 

Tangga, maka dari 10 pasal menjadi 11 pasal dimana 

penempatan Pasal 9. Komite Properti sebagai berikut: 

Pasal 7. Rapat Majelis Gereja. 

Pasal 8. Penatua 

Pasal 9. Komite Properti 

Pasal 10. Panitia Nominasi 

Pasal.11 Perubahan Anggaran Rumah Tangga 


