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KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT GKPS
Nomor : 493/SK-1-PP/2019
tentang
PETUNJUK PELAKSANAAN PERIODISASI GKPS
PIMPINAN PUSAT GEREJA KRISTEN PROTESTAN SIMALUNGUN (GKPS),

Membaca

: 1. Keputusan Sinode Bolon ke-43 No. 05/SB-43/2017
tentang Konsep Tata Gereja (Pembukaan dan Tata
Dasar) dan Tata Laksana GKPS yang menetapkan
dan mengesahkan Revisi Tata Gereja menjadi Tata
Gereja yang baru.
2. Risalah dan Keputusan Majelis Gereja pada sidang
tanggal 26-28 April 2018 tentang pemberlakuan Tata
Gereja dan Tata Laksana GKPS pada awal Sidang
Sinode Bolon ke-44 tahun 2020.

Mengingat

: Bahwa pada tahun 2020 akan dilaksanakan periodisasi
di semua lingkup kepengurusan GKPS, maka
diperlukan untuk menerbitkan Petunjuk Pelaksanaan
Periodisasi di GKPS masa pelayanan 2020 – 2025.

Menimbang

: 1. Tata Gereja GKPS Bab XIV Pasal 43 ayat 2.
2. Tata Dasar GKPS pasal 13 ayat 1 dan 2.
3. Jadwal Kegiatan GKPS tahun 2020 khususnya
pelaksanaan periodisasi di GKPS.

Memperhatikan

: 1. Keputusan Majelis Gereja pada sidang tanggal 10-12
Oktober 2019 tentang pembentukan tim kerja
bersama antara Pimpinan Pusat dan Majelis Gereja
untuk menerbitkan petunjuk tentang pelaksanaan
periodisasi di GKPS pada tahun 2020.
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2. Hasil Sosialisasi/Uji Publik Tata Gereja, Tata
Laksana, dan Tata Kerja pada enam wilayah dan
pada Rapat Pengurus Lengkap Seksi GKPS tahun
2019.
Memutuskan
Menetapkan
Pertama

Kedua

: Petunjuk Pelaksanaan Periodisasi di GKPS untuk masa
pelayanan 2020-2025, seperti dimuat dalam Lampiran
Surat Keputusan ini.
: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Pematangsiantar
Pada tanggal 11 Desember 2019
Pimpinan Pusat GKPS,

Pdt. M. Rumanja Purba
Ephorus

Pdt. Dr. Paul Ulrich Munthe
Sekretaris Jenderal
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Lampiran SK Pimpinan Pusat Nomor: 493/SK-1-PP/2019

PETUNJUK PELAKSANAAN PERIODISASI
GEREJA KRISTEN PROTESTAN SIMALUNGUN
MASA PELAYANAN 2020-2025
PARLOBEINI
Dasar pakon Tujuan
Program kerja GKPS manotapkon paboa tahun 2020 aima panorang
periodisasi bani kepengurusan i GKPS humbani masa pelayanan 20152020 hubani masa pelayanan 2020-2025. Sadalan hubani Keputusan
Sinode Bolon GKPS pa-43 tahun 2017 pakon Keputusan Pimpinan
Pusat GKPS 493/SK-1-PP/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Periodisasi GKPS ampa Hasil Majelis Gereja GKPS bani persidangan
Oktober 2019 na salpu, pelaksanaan ni periodisasi na sinobut in
iaturhon romban hubani Tata Gereja, Tata Laksana pakon Tata Kerja
GKPS.
Lembaga Kepengurusan na Mandalanhon Periodisasi
Pelaksanaan ni periodisasi iadongkon bani lingkup Jemaat, Resort,
pakon Sinode. Bani lingkup jemaat na marperiode aima Pengurus
Seksi lingkup Jemaat pakon Pengurus Harian Majelis Jemaat (PHMJ).
Dob ai itoruskon hubani kepengurusan lingkup Resort aima Pengurus
Seksi lingkup Resort, Pengurus Resort pakon Anggota Sidang Sinode
Bolon Perutusan Resort. Dob salpu ai kepengurusan lingkup Sinode
aima Pengurus Seksi lingkup Sinode, Ketua Majelis Pendeta, Ketua
Majelis Penginjil, Pimpinan Sinode, pakon Majelis Sinode. Anggo
Praeses, iajuhon Sidang Majelis Pendeta do calon Praeses bueini aima
2 hali jumlah Distrik, na laho pilihon janah itotapkon Pimpinan Sinode
gabe Praeses.
Bani na mamilih kepengurusan i atas, porlu do homa pardiateihonon
janah usahahonon ni ganup lingkup kepengurusan ase sidea na tarpilih
ai boi gabe sada tim na solid janah boi saling bantu membantu bani
pelaksanaan ni horja pangidangion, anjaha boi mandalankon horja na
[3]

ondos bani sadear-dear ni ibagas arti berfungsi romban hubani tuntutan
ni horja na sesuai hubani jabatanni.
Marhitei petunjuk pelaksanaan periodisasi on, iarap uhur boi ma torsa
mardalan proses periodisasi bani ganup lingkup kepengurusan na dong
i GKPS.
I.

Pelaksanaan ni Periodisasi bani Lingkup Jemaat

I. 1. Pahara na porlu ipasirsir marayak periode
1. Ibahen Pimpinan Majelis Jemaat pakon pengurus Seksi Jemaat
na sedang menjabatma pendataan bani haganup warga sidi i
jemaat, halani sidea do na berhak mamilih pakon ipilih.
2. Ibahen ma daftar goran-goran ni Majelis Jemaat:
a. Sintua na dob manjalo tohonan hasintuaon anjaha marumur
lang lobih humbani 60 (onom puluh tahun) bani panorang
pemilihan janah terdaftar gabe anggota Majelis Jemaat i
jemaat setempat siotikan 5 (lima) tahun.
b. Sintua pakon Syamas na lape manjalo tohonan anjaha
marumur lang lobih humbani 60 (onom puluh tahun) bani
panorang pemilihan janah terdaftar gabe anggota Majelis
Jemaat i jemaat setempat siotikan 5 (lima) tahun.
3. Idata Pengurus Seksi Wanita Jemaat na sedang menjabatma
haganup anggota Seksi Wanita GKPS na terdaftar i jemaat ai.
Sidea on do na boi memilih anjaha ipilih gabe Pengurus Seksi
Inang Jemaat. Khusus hubani inang petugas penuh waktu, hak
ni aima pitah memilih tapi lang berhak ia ipilih gabe Pengurus
Seksi Inang Jemaat.
4. Idata Pengurus Seksi Bapa Jemaat ma haganup anggota Seksi
Bapa na terdaftar i jemaat ai. Sidea on do na berhak memilih
anjaha ipilih gabe Pengurus Seksi Bapa Jemaat. Khusus hubani
Bapa petugas penuh waktu na mangidangi i jemaat ai, hak ni
aima pitah memilih tapi lang berhak ia ipilih gabe Pengurus
Bapa Jemaat.
5. Idata Pengurus Seksi Pemuda Jemaat na sedang menjabat ma
haganup anggota Seksi Pemuda na terdaftar i jemaat ai. Sidea
on do na berhak memilih anjaha ipilih gabe Pengurus Seksi
Namaposo Jemaat. Sidea on aima warga sidi na lape
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marhajabuan na marumur lang lobih humbani 32 tahun bani
panorang pemilihan halani sidea do na berhak mamilih pakon
ipilih gabe Pengurus Seksi Namaposo Jemaat. Khusus hubani
Pemuda petugas penuh waktu na mangidangi i jemaat ai, hakni
aima pitah memilih tapi lang berhak ia ipilih gabe Pengurus
Seksi Namaposo Jemaat.
6. Haganup warga sidi GKPS na lang terdaftar gabe anggota i
jemaat ai, agepe sadokah ni on ia marminggu janah aktif bani
ganup kegiatan i jemaat sonai age seksi, lang berhak mamilih
sonai ipilih bani haganup jabatan atap kepengurusan i jemaat
ai.
7. Data warga sidi, anggota seksi-seksi sonai age na
marpardomuan hubani persyaratan pemilihan na imaksud,
ibahen ma secara lengkap janah tertulis.
8. Pengurus Seksi Jemaat na sedang menjabat, kecuali Seksi
Sikolah Minggu mambahen surat undangan hubani haganup na
berhak dihut bani Rapat Anggota Seksi lingkup Jemaat ai na
laho mamilih Pengurus Seksi Jemaat. Anggo lang tarbahen
secara tertulis, boi do homa age marhitei tingting 2 (dua) hali
padodot bani kebaktian Minggu paima rapat ai.
9. Marayak Sidang Jemaat, maningon parlobei iadongkon do
Rapat Majelis Jemaat, aima laho:
a. Pasirsirhon laporan pertanggungjawaban program kerja
pakon APB tahun 2019 sonai pakon daftar ni haganup
inventaris na adong i jemaat ai, na dob ipareksa Pengurus
Resort.
b. Pasirsirhon daftar goran ni haganup warga sidi pakon daftar
ni keanggotaan seksi na iporluhon laho mamilih
kepengurusan.
c. Pasirsirhon Rencana Program Pelayanan (RPP) pakon
Rencana Anggaran Penerimaan dan Belanja (RAPB) 2020
na dob itotapkon bani Sidang Jemaat bani ujung tahun 2019.
10. Pengurus Seksi Jemaat na sedang menjabat, maningon do
homa pasirsirhon hal na sarupa pakon Majelis Jemaat na
marpardomuan hubani Seksi na bersangkutan. Halani lang
adong Rapat anggota Seksi Sikolah Minggu lingkup Jemaat,
gabe hubani Majelis Jemaat do padasonni Pengurus Seksi
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Sikolah Minggu Jemaat laporan pertanggungjawaban
program kerja pakon APB tahun 2019 sonai homa
RPP/RAPB 2020.
11. Keuangan pakon daftar inventaris ni Seksi lingkup Jemaat,
ningon lobei ipareksa Pimpinan Majelis Jemaat do ase boi
ilaporhon bani Rapat anggota ni Seksi lingkup jemaat ni bei
(kecuali Seksi Sikolah Minggu).
I.2. Panorang pakon pelaksanaan periode
Sadalan hubani Jadwal Kegiatan GKPS tahun 2020, saboi-boini
salosei ma haganup pemilihan na sinobut i atas in bani 15 Pebruari
2020.
I.3. Na mamilih pakon manotapkon
1. Pengurus Harian Majelis Jemaat ipilih janah itotapkon Majelis
Jemaat bani Rapat Majelis Jemaat.
2. Pengurus Seksi Inang Jemaat, Pengurus Seksi Bapa Jemaat,
Pengurus Seksi Namaposo Jemaat; ipilih janah itotapkon
anggota seksi bani Rapat Warga Seksi lingkup jemaat.
3. Pengurus Seksi Sikolah Minggu Jemaat ipilih janah itotapkon
Majelis Jemaat bani rapat Majelis Jemaat humbani Guru
Sikolah Minggu na tardaftar i jemaat ai.
I.4. Periodisasi Pengurus Seksi Sikolah Minggu
1. Pemilihan Pengurus Seksi Sikolah Minggu Jemaat iadongkon
bani rapat Majelis Jemaat paima Sidang Jemaat.
2. Komposisi ni Pengurus Sikolah Minggu Jemaat na sihol
sipilihon aima: sahalak Ketua, sahalak Wakil Ketua, sahalak
Sekretaris, sahalak Wakil Sekretaris, sahalak Bendahara na
masing-masing merangkap anggota pakon piga-piga halak
anggota lainnya.
3. Paima iadongkon pemilihan, lobei tontuhonon ni Majelis
Jemaat do piga halak anggota lainnya bani poin 2 i atas na sihol
sipilihon.
4. Na boi ipilih pakon itotapkon gabe Pengurus Sikolah Minggu
Jemaat ai ma Guru Sikolah Minggu na terdaftar i jemaat
setempat.
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I.5. Periodisasi Pengurus Seksi Namaposo
1. Sipilihon untuk Pengurus Seksi Namaposo Jemaat aima
sahalak Ketua, sahalak Wakil Ketua, sahalak Sekretaris,
sahalak Wakil Sekretaris, sahalak Bendahara na masingmasing merangkap anggota.
2. Bani pemilihan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil
Sekretaris pakon Bendahara, sada-sada do sidea pilihon.
I.6. Periodisasi Pengurus Seksi Inang
1. Sipilihon untuk Pengurus Seksi Inang Jemaat aima sahalak
Ketua, sahalak Wakil Ketua, sahalak Sekretaris, sahalak Wakil
Sekretaris, sahalak Bendahara na masing-masing merangkap
anggota pakon piga-piga halak anggota lainnya.
2. Domu hujin, paima iadongkon pemilihan maningon
tontuhonon ni rapat warga Seksi Inang Jemaat do lobei piga
halak anggota lainnya songon na sinobut bani poin 1 i atas na
laho sipilihon. Laho manontuhon on, porlu do pardiateihonon
situasi pakon peta pelayanan sonai kebutuhan ampa
kemampuan pe.
3. Bani pemilihan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil
Sekretaris pakon Bendahara, sada-sada do sidea pilihon.
4. Pemilihan bani piga-piga anggota lainnya, ipamasa sekaligus
(sistim paket) domu hubani jumlah na iporluhon.
I.7. Periodisasi Pengurus Seksi Bapa
1. Sipilihon untuk Pengurus Seksi Bapa Jemaat aima sahalak
Ketua, sahalak Wakil Ketua, sahalak Sekretaris, sahalak Wakil
Sekretaris, sahalak Bendahara na masing-masing merangkap
anggota pakon piga-piga halak anggota lainnya.
2. Domu hujin, paima iadongkon pemilihan maningon
tontuhonon ni rapat anggota Seksi Bapa Jemaat do lobei piga
halak anggota lainnya songon na sinobut bani poin 1 i atas na
laho sipilihon. Laho manontuhon on, porlu do pardiateihonon
situasi pakon peta pelayanan sonai kebutuhan ampa
kemampuan pe.
3. Bani pemilihan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil
Sekretaris pakon Bendahara, sada-sada do sidea pilihon.
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4. Pemilihan bani piga-piga anggota lainnya, ipamasa sekaligus

(sistem paket) domu hubani jumlah na iporluhon.
I.8. Periodisasi Pengurus Harian Majelis Jemaat (PHMJ)
1. Komposisi ni PHMJ aima Ketua/Pengantar Jemaat, Wakil
Ketua/Wakil Pengantar Jemaat, Sekretaris pakon Bendahara.
2. Tahapan bani pelaksanaan periode Pengurus Harian Majelis
Jemaat aima:
a. Dob salosei pemilihan Pengurus Seksi Inang, Seksi Bapa,
Seksi Namaposo, Seksi Sikolah Minggu Jemaat pakon
Sinode Jemaat, iadonghon ma use rapat Majelis Jemaat laho
mamilih Pengurus Harian Majelis Jemaat.
b. Bani pemilihan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, pakon
Bendahara, sada-sada do sidea pilihon.
c. Sintua na dob manjalo tohonan hasintuaon anjaha marumur
lang lobih humbani 60 (onom puluh tahun) bani panorang
pemilihan, janah terdaftar gabe anggota Majelis Jemaat i
jemaat setempat siotikan 5 (lima) tahun, ai do na berhak
ipilih gabe Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, pakon
Bendahara.
d. Sintua pakon Syamas na lape manjalo tohonan anjaha
marumur lang lobih humbani 60 (onom puluh tahun) bani
panorang pemilihan ai janah terdaftar gabe anggota Majelis
Jemaat i jemaat setempat siotikan 5 (lima) tahun berhak
ipilih pitah gabe Sekretaris, pakon Bendahara.
e. Bani pemilihan PHMJ, sahalak lang boi manjabat jabatan na
dos lobih humbani 2 (dua) periode padodot.
f. Pengurus Harian Majelis Jemaat ipilih anjaha itotapkon
untuk sada masa pelayanan aima 5 (lima) tahun.
g. Na berhak mamilih Pengurus Harian Majelis Jemaat aima
anggota Majelis Jemaat na terdaftar bani kuria ai aima
Sintua, Syamas, Ketua-ketua Seksi Jemaat, Anggota Sidang
Sinode Bolon Perutusan Resort, Pendeta pakon Penginjil na
aktif ope janah terdaftar i kuria ai. Anggo adong humbani
anggota Majelis Jemaat na sekaligus gabe Ketua Seksi
Jemaat, pitah sada suara do hak suara na boi ipakeini.
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I.9. Syamas
1. Pasal pelaksanaan pemilihan Syamas, ipamasa dob honsi
Sidang Sinode Bolon GKPS pa-44 hon, Juli 2020.
2. Pasal petunjuk pelaksanaan pemilihan Syamas na lobih
terperinci ipasirsir dobhonsi Sidang Sinode Bolon pa 44-hon.
II. Pelaksanaan ni Periodisasi bani Lingkup Resort
II.1 Persiapan marayak pelaksanaan Periodisasi
1. Masing-masing Pengurus Seksi Resort na sedang menjabat
pasirsirhon data/daftar ni haganup Pengurus Seksi Jemaat na
baru tarpilih i jemaat ni bei.
2. Marayak Rapat Pengurus Lengkap (RPL) Seksi Resort, na
salah sada agendani ai ma pemilihan Pengurus Seksi Resort,
lobei adonghonon ni Pengurus Seksi Resort na sedang
menjabat do rapat Pengurus Seksi Resort laho pasirsirhon na
porlu bani RPL ai aima:
a. Laporan pertanggungjawaban ni Pengurus Seksi Resort
pasal pelaksanaan ni program kerja pakon APB tahun 2019
sonai daftar inventaris lengkap na ikelola masing-masing
Pengurus Seksi Resort ai, pakon parduiton sonai inventaris
janah domma parlobei mandalani pengawasan na iadongkon
Pengurus Resort na ibuktihon marhitei Berita Acara
Pengawasan secara tertulis.
b. RPP pakon RAPB ni Seksi Resort untuk tahun 2020 na sihol
padason pakon totapkonon bani RPL Seksi Resort.
c. Hal-hal na legan na porlu.
3. Pengurus Resort na sedang menjabat mangusahahon ase dong
homa bani sidea statistik ni Majelis Jemaat sa-Resort ai, ai ma
daftar goran ni haganup Anggota Majelis Jemaat sa Resort ai
Syamas pakon Sintua na dob terdaftar gabe anggota Majelis
Jemaat i jemaat sa Resort ai minimal 5 (lima) tahun pakon na
lape das 5 (lima) tahun, Pandita, Penginjil, Ketua Seksi Resort
na baru terpilih pakon Ketua Seksi Jemaat (na lang Sintua atap
Syamas) na terdaftar i Jemaat ai.
4. Marayak Sidang Resort na salah sada agendani ai ma laho
mamilih Pengurus Resort pakon Anggota Sidang Sinode Bolon
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Perutusan Resort, adonghonon ni Pengurus Resort na sedang
menjabat ma Rapat Pengurus Resort laho pasirsirhon na porlu
bani Sidang Resort ai ma:
a. Laporan pertanggungjawaban ni Pengurus Resort, na
sekaligus gabe bahan laporan ni Pimpinan Pusat hu Sidang
Sinode Bolon.
b. Hasil Pengawasan Keuangan Resort oleh Pimpinan Pusat na
maningon gabe lampiran ni laporan ni Pengurus Resort
hubani Sidang Resort.
c. Pasirisirhon RPP pakon RAPB Resort tahun 2020, na
marpedoman hubani Program Kerja GKPS tahun 2020. Bani
RAPB Resort sihol ma taridah homa Anggaran Keuangan
Umum GKPS hun Resort ai untuk Tahun 2020.
5. Marayak RPL Seksi Resort pakon Sidang Resort bahenon ni
Pengurus Seksi Resort sonai Pengurus Resort na sanggah
menjabat do surat ontangan hubani haganup na marhak dihut
bani RPL Seksi Resort sonai homa Sidang Resort. Anggo lang
tarbahen secara tertulis, boi do homa age marhitei tingting 2
(dua) hali padodot bani kebaktian Minggu paima Rapat/Sidang
ai.
II.2 Panorang pelaksanaan Periodisasi
1. Dob salosei pelaksanaan periodisasi i lingkup jemaat,
adonghonon ma pelaksanaan ni periodisasi i lingkup resort,
anjaha panorang untuk on salosei ma silambatan 31 Maret
2020.
2. Lobei salosei do pelaksanaan ni Pemilihan Pengurus Seksi
Resort (Sikolah Minggu, Namaposo, Inang, Bapa) baru
adonghonon Sidang Resort na salah sada agendani ai ma laho
mamilih Pengurus Resort sonai pakon Anggota Sidang Sinode
Bolon Perutusan Resort.
II.3 Na mamilih pakon Na manotapkon
1. Na marhak mamilih Pengurus Seksi Resort aima Pengurus
Seksi lingkup jemaat bani Rapat Pengurus Lengkap Seksi
Resort.
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2. Pengurus Seksi Bapa, Inang, Namaposo ampa Sikolah Minggu

Resort ipilih anjaha itotapkon bani Rapat Pengurus Lengkap
(RPL) Seksi Resort.
3. Pengurus Resort ipilih anjaha itotapkon bani Sidang Resort.
4. Anggota Sidang Sinode Bolon Perutusan Resort ipilih anjaha
itotapkon bani Sidang Resort.
5. Na berhak mamilih Pengurus Resort pakon Anggota Sidang
Sinode Bolon Perutusan Resort aima anggota Majelis Jemaat
na terdaftar bani Resort ai pakon Ketua-ketua Seksi Resort.
Anggo adong humbani anggota Majelis Jemaat (Sintua atap
Syamas) na sekaligus gabe Ketua Seksi Jemaat atap Resort,
pitah sada suara do hak suara na boi ipakeini.
II.4 Pengurus Seksi Resort
Komposisi ni kepengurusan Seksi Resort na dos aima Pengurus
Seksi Sikolah Minggu, Pengurus Seksi Inang, pakon Pengurus
Seksi Bapa. Anggo komposisi ni kepengurusan Seksi Namaposo,
lang pala adong anggota lainnya.
1. Komposisi ni Pengurus Seksi Bapa aima: Sahalak Ketua,
sahalak Wakil Ketua, sahalak Sekretaris, sahalak Wakil
Sekretaris pakon sahalak Bendahara na masing-masing
merangkap sebagai anggota pakon anggota lainnya sesuai
dengan jumlah jemaat. Pengurus Seksi Bapa dipilih oleh RPL
Seksi Bapa Resort dari antara para anggota Seksi Bapa Jemaat
berdasarkan calon-calon yang diajukan oleh setiap Pengurus
Seksi Bapa Jemaat dalam resortnya.
2. Komposisi ni Pengurus Seksi Inang ai ma: Sahalak Ketua,
sahalak Wakil Ketua, sahalak Sekretaris, sahalak Wakil
Sekretaris, sahalak Bendahara na masing-masing merangkap
Anggota, serta anggota-anggota lainnya dengan ketentuan 1
(sada) anggota dari 1 (sada) jemaat. Pengurus Seksi Inang
Resort dipilih oleh RPL Seksi Inang Resort dari antara para
anggota Seksi Inang Jemaat berdasarkan calon-calon yang
diajukan oleh setiap Pengurus Seksi Inang Jemaat dalam
resortnya.
3. Komposisi ni Pengurus Seksi Namaposo aima: Sahalak Ketua,
sahalak Wakil Ketua, sahalak Sekretaris, sahalak Wakil
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Sekretaris, sahalak Bendahara na masing-masing merangkap
Anggota. Pengurus Seksi Namaposo Resort dipilih oleh RPL
Seksi Namaposo Resort dari antara para anggota Seksi
Namaposo Jemaat berdasarkan calon-calon yang diajukan oleh
setiap Pengurus Seksi Namaposo Jemaat dalam resortnya.
4. Komposisi ni Pengurus Seksi Sikolah Minggu aima: Sahalak
Ketua, sahalak Wakil Ketua, sahalak Sekretaris, sahalak Wakil
Sekretaris, sahalak Bendahara na masing-masing merangkap
Anggota. Pengurus Seksi Sikolah Minggu Resort dipilih oleh
RPL Seksi Sikolah Minggu Resort dari antara para anggota
Seksi Sikolah Minggu Jemaat berdasarkan calon-calon yang
diajukan oleh setiap Pengurus Seksi Sikolah Minggu Jemaat
dalam resortnya.
II.5 Anggota Sidang Sinode Bolon Perutusan Resort
1. Lobei anggota Sidang Sinode Bolon Perutusan Resort do
pilihon ni Sidang Resort, baru pe ase Pengurus Resort, anjaha
sidea na tarpilih gabe anggota Sidang Sinode Bolon Perutusan
Resort ai pe, dihut do homa gabe calon bani pemilihan
Pengurus Resort.
2. Anggota Sidang Sinode Bolon Perutusan Resort na laho pilihon
ni Sidang Resort aima 1 (sada) halak.
3. Na boi pilihon gabe anggota Sidang Sinode Bolon Perutusan
Resort, ai ma Sintua dan atau Syamas na dob terdaftar gabe
Anggota Majelis Jemaat bani Jemaat na i Resort ai minimal 5
(lima) tahun na sekaligus gabe anggota Sidang Resort ai.

II.6 Pengurus Resort
1. Komposisi ni Pengurus Resort aima Ketua, Wakil Ketua,
Sekretaris, Bendahara pakon 2 (dua) halak anggota pakon
Pendeta ampa Penginjil na mendapat penugasan i resort ai
sebagai anggota ex officio.
2. Ketua Pengurus Resort adalah Pendeta Resort karena
jabatannya dan tidak terikat dengan masa pelayanan Pengurus
Resort.
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3. Na porlu ipardiateihon, bani komposisi Pengurus Resort
maningon adong unsur perempuan.
4. Na boi pilihon ni Sidang Resort gabe Pengurus Resort ai ma
anggota Sidang Resort humbani kalangan Sintua dan atau
Syamas, na dob martugas aktip sekurang-kurangni 5 (lima)
tahun i jemaat na adong i resort ai.
5. Masa pelayanan ni Pengurus Resort aima 1 (sada) periode dan
dapat dipilih kembali dengan ketentuan sasahalak lang boi
manjabat jabatan na sarupa lobih humbani 2 (dua) periode
padodot.
III. Pelaksanaan Periodisasi bani Lingkup Sinode
III.1. Persiapan Marayak Pelaksanaan Periodisasi
1. Ketua Majelis Penginjil na sedang menjabat iurupi notulis
manjalo data/daftar humbani Pimpinan Pusat aima:
a. Haganup Penginjil na aktif.
b. Penginjil na aktif na dob martugas sekurang-kurangni 10
(sapuluh) tahun janah marumur lang lobih humbani 55
(lima puluh lima) tahun bani panorang pemilihan.
2. Ketua Majelis Pendeta na sedang menjabat iurupi notulis
manjalo data/daftar humbani Pimpinan Pusat aima:
a. Haganup Pendeta na aktif.
b. Pendeta na aktif na dob martugas sekurang-kurangni 10
(sapuluh) tahun anjaha na dob marumur sekurang-kurangni
40 (ompat puluh) tahun pakon lang lobih 55 (lima puluh
lima) tahun bani panorang pemilihan.
c. Pendeta na dob martugas sekurang-kurangni 5 (lima)
tahun.
3. Pengurus Pusat Seksi Sikolah Minggu na sedang menjabat
pasirsirhon:
a. Goran-goran ni calon Anggota-anggota Pengurus Seksi
Sikolah Minggu Sinode na iusulhon Pengurus Seksi
Sikolah Minggu Resort hun tiap-tiap Resort aima humbani
Pengurus Seksi Sikolah Minggu Jemaat pakon Pengurus
Seksi Sikolah Minggu Resort i wilayah Sumatera Utara
periode 2020-2025.
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b. Goran-goran ni calon anggota/koordinator pelayanan
Sikolah Minggu i Distrik na iusulhon Pengurus Seksi
Sikolah Minggu Resort periode 2020-2025 bani masingmasing distrik.
4. Pengurus Pusat Seksi Pemuda na sedang menjabat
pasirsirhon:
a. Goran-goran ni calon anggota-anggota Pengurus Seksi
Namaposo Sinode na iusulhon Pengurus Seksi Namaposo
Resort hun tiap-tiap Resort aima humbani warga Seksi
Namaposo Jemaat pakon anggota Pengurus Seksi Sikolah
Minggu Resort i wilayah Sumatera Utara periode 20202023.
b. Goran-goran ni calon anggota koordinator pelayanan
Namaposo i Distrik na iusulhon Pengurus Seksi Namaposo
Resort periode 2020-2023 bani masing-masing distrik.
c. Goran-goran ni calon anggota Sidang Sinode Bolon
Utusan Pemuda na iusulhon Pengurus Seksi Namaposo
Resort periode 2020-2023 bani masing-masing distrik.
5. Pengurus Pusat Seksi Wanita na sedang menjabat pasirsirhon:
a. Goran-goran ni calon Pengurus Seksi Inang Sinode na
iusulhon Pengurus Seksi Inang Resort humbani warga
Seksi Inang, termasuk Pengurus Seksi Inang Jemaat pakon
Resort i wilayah Sumatera Utara periode 2020-2025.
b. Goran-goran ni 2 halak calon koordinator pelayanan inang
di Distrik na iusulhon Pengurus Seksi Inang Resort periode
2020-2025 humbani Pengurus Seksi Inang Resort 20202025 bani masing-masing distrik na sekaligus gabe
Anggota Sidang Sinode Bolon Perutusan Perempuan.
6. Pengurus Pusat Seksi Bapa na sedang menjabat pasirsirhon :
a. Goran-goran ni calon Pengurus Seksi Bapa Sinode na
iusulhon Pengurus Seksi Bapa Resort hun tiap-tiap Resort
aima humbani warga Seksi Bapa Jemaat pakon anggota
Pengurus Seksi Bapa Resort i wilayah Sumatera Utara
periode 2020-2025.
b. Goran-goran ni 2 halak calon anggota koordinator
pelayanan Bapa di Distrik na iusulhon Pengurus Seksi
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Bapa Resort periode 2020-2025 humbani Pengurus Seksi
Bapa Resort 2020-2025 bani masing-masing distrik.
7. Pimpinan Pusat GKPS na sedang menjabat pasirsirhon
data/daftarni:
a. Anggota Sidang Sinode Bolon :
- Pendeta na aktif na masa pelayananni minimal 5 (lima)
tahun.
- Penginjil na aktif na masa pelayananni minimal 10
(sapuluh) tahun.
- Ketua Pengurus Seksi Kategorial Sinode periode 20202025 (Sikolah Minggu, Inang, Bapa); 2020-2023
(Namaposo).
- Perutusan Resort (sahalak humbani masing-masing
resort) na tarpilih bani Sidang Resort 2020.
- Utusan Pemuda (sahalak humbani masing-masing
distrik) na tarpilih bani RPL Seksi Namaposo Sinode
2020
- Utusan Perempuan (sahalak humbani masing-masing
distrik) na tarpilih bani RPL Seksi Inang Sinode 2020.
b. Calon-calon Majelis Sinode:
- Utusan Pendeta na bueini 20 (dua puluh) halak na
tarpilih bani Sidang Majelis Pendeta Januari 2020.
- Utusan Penginjil na bueini 4 (ompat) halak na tarpilih
bani Sidang Majelis Penginjil Januari 2020.
- Utusan Distrik na bueini 4 (ompat) halak per distrik
aima humbani anggota Sidang Sinode Bolon hun tiaptiap distrik.
- Utusan Pemuda.
- Utusan Perempuan.
c. Calon-calon Praeses (dua hali jumlah distrik) na tarpilih
bani Sidang Majelis Pendeta Januari 2020.
d. Calon-calon Ephorus, aima Anggota Majelis Pendeta na
dob melayani sekurang-kurangni 15 (lima belas) tahun
janah berusia sekurang-kurangni 45 (ompat puluh lima)
tahun anjaha lang lobih humbani 55 (lima puluh lima)
tahun bani panorang pemilihan Ephorus.
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e. Calon-calon Sekretaris Jenderal, aima Anggota Majelis
Pendeta na dob melayani sekurang-kurangni 10 (sapuluh)
tahun janah berusia sekurang-kurangni 40 (ompat puluh)
tahun anjaha lang lobih humbani 55 (lima puluh lima)
tahun bani panorang pemilihan Ephorus.
III.2. Panorang Pelaksanaan Periodisasi
1. Ketua Majelis Penginjil
a. Pelaksanaan Periode i lingkup sinode ipungkah marhitei
pemilihan ni Ketua Majelis Penginjil, janah panorangni aima
bani Sidang Majelis Penginjil 2020 na ipamasa tanggal 8-10
Januari 2020.
b. Ketua Majelis Penginjil ipilih haganup anggota Majelis
Penginjil na aktif bani Sidang Majelis Penginjil 2020.
c. Masa pelayanan ni Ketua Majelis Penginjil aima 1 (sada)
periode atap 5 (lima) tahun janah sasahalak lang boi
menduduki jabatan Ketua Majelis Penginjil lobih humbani 2
(dua) periode padodot.
d. Na berhak ipilih gabe Ketua Majelis Penginjil aima Penginjil
na dob mangidangi sekurang-kurangni 10 (sapuluh) tahun
janah umurni lang lobih humbani 55 (lima puluh lima) tahun
panorang pelaksanaan pemilihan.
e. Prosedur pemilihan Ketua Majelis Penginjil.
- Penelitian keanggotaan (pemilih).
- Pendaftaran/penetapan calon yang berhak dipilih.
- Tonggo pakon pelaksanaan pemilihan.
f. Penetapan pakon Pelantikan ni Ketua Majelis Penginjil
terpilih ilaksanahon Pimpinan Sinode ibagas Kebaktian
penutup bani Sidang Majelis Penginjil.
2. Calon Majelis Sinode utusan Penginjil
a. Pemilihan ni calon Majelis Sinode utusan Penginjil ipamasa
bani Sidang Majelis Penginjil 2020 bani tanggal 8-10 Januari
2020.
b. Buei ni calon sipilihon aima 4 (ompat) halak.
c. Calon Majelis Sinode utusan Penginjil ipilih haganup anggota
Majelis Penginjil na aktif bani Sidang Majelis Penginjil 2020.
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d. Na berhak ipilih gabe calon Majelis Sinode utusan Penginjil
aima Anggota Majelis Penginjil na dob mangidangi sekurangkurangni 10 (sapuluh) tahun janah marumur lang lobih
humbani 55 (lima puluh lima) tahun bani tanggal pemilihan.
e. Prosedur pemilihan calon Majelis Sinode utusan Penginjil.
- Penelitian keanggotaan (pemilih).
- Pendaftaran/penetapan calon yang berhak dipilih.
- Tonggo pakon pelaksanaan pemilihan.
3. Ketua Majelis Pendeta
a. Pemilihan ni Ketua Majelis Pendeta, ipamasa bani Sidang
Majelis Pendeta 2020 na ipamasa tanggal 15-17 Januari 2020.
b. Ketua Majelis Pendeta ipilih haganup anggota Majelis
Pendeta na aktif bani Sidang Majelis Pendeta 2020.
c. Masa pelayanan ni Ketua Majelis Pendeta aima 1 (sada)
periode atap 5 (lima) tahun janah sasahalak lang boi
menduduki jabatan Ketua Majelis Pendeta lobih humbani 2
(dua) periode padodot.
d. Na berhak ipilih gabe Ketua Majelis Pendeta aima Pendeta na
dob mangidangi sekurang-kurangni 10 (sapuluh) tahun janah
marumur sekurang-kurangni 40 (ompat puluh) tahun anjaha
lang lobih humbani 55 (lima puluh lima) tahun panorang
pelaksanaan pemilihan, kecuali na sedang menduduki jabatan
Ephorus pakon Sekretaris Jenderal.
e. Prosedur Pemilihan Ketua Majelis Pendeta.
- Penelitian keanggotaan (pemilih).
- Pendaftaran/penetapan calon yang berhak dipilih.
- Tonggo pakon pelaksanaan pemilihan.
f. Penetapan pakon Pelantikan ni Ketua Majelis Pendeta terpilih
ilaksanahon Pimpinan Sinode ibagas kebaktian penutup bani
Sidang majelis Pendeta.
4. Calon Majelis Sinode utusan Pendeta
a. Pemilihan ni Calon Majelis Sinode utusan Pendeta ipamasa
bani Sidang Majelis Pendeta 2020 bani tanggal 15-17 Januari
2020.
b. Buei ni calon sipilihon aima 18 (sapuluh ualuh) halak.
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c. Calon Majelis Sinode utusan Pendeta ipilih haganup anggota
Majelis Pendeta na aktif bani Sidang Majelis Pendeta 2020.
d. Na berhak ipilih gabe calon Majelis Sinode utusan Pendeta
aima Anggota Majelis Pendeta na dob mangidangi sekurangkurangni 5 (lima) tahun janah marumur lang lobih humbani
55 (lima puluh lima) tahun bani tanggal pemilihan.
e. Prosedur Pemilihan calon Majelis Sinode utusan Pendeta.
- Penelitian keanggotaan (pemilih).
- Pendaftaran/penetapan calon yang berhak dipilih.
- Tonggo pakon pelaksanaan pemilihan.
5. Calon Praeses
a. Pemilihan ni Calon Praeses ipamasa bani Sidang Majelis
Pendeta 2020 bani tanggal 15-17 Januari 2020.
b. Buei ni calon sipilihon aima dua hali jumlah distrik.
c. Haganup anggota Majelis Pendeta na aktif do na mamilih
Calon Praeses.
d. Na berhak ipilih gabe Calon Praeses aima Anggota Majelis
Pendeta na dob mangidangi sekurang-kurangni 10 (sapuluh)
tahun janah marumur siotikan 40 (ompat puluh) tahun anjaha
lang lobih humbani 55 (lima puluh lima) tahun bani tanggal
pemilihan.
e. Prosedur Pemilihan Calon Praeses.
- Penelitian keanggotaan (pemilih).
- Pendaftaran/penetapan bakal calon yang berhak dipilih.
- Tonggo pakon pelaksanaan pemilihan.
6. Pengurus Seksi Sikolah Minggu Sinode
a. Pemilihan Pengurus Seksi Sikolah Minggu Sinode ipamasa
bani Rapat Pengurus Lengkap Seksi Sikolah Minggu Sinode
bani bulan Maret 2020.
b. Komposisi ni Pengurus Seksi Sikolah Minggu Sinode
sipilihon aima : Sahalak Ketua, sahalak Wakil Ketua, sahalak
Sekretaris, sahalak Wakil Sekretaris pakon sahalak Bendahara
na masing-masing merangkap anggota pakon piga-piga halak
anggota lainnya sesuai hubani jumlah distrik.
c. Masa pelayanan ni Pengurus Seksi Sikolah Minggu Sinode
aima 1 (sada) periode atap 5 (lima) tahun janah sasahalak
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lang boi menduduki jabatan na dos lobih humbani 2 (dua)
periode padodot.
d. Pengurus Seksi Sikolah Minggu Sinode ipilih haganup
anggota Rapat Pengurus Lengkap Seksi Sikolah Minggu
Sinode aima utusan humbani masing-masing Resort dengan
ketentuan masing-masing Resort pitah memiliki 1 (sada) hak
suara.
e. Na berhak ipilih gabe Pengurus Seksi Sikolah Minggu Sinode
aima calon-calon na iajuhon Pengurus Seksi Sikolah Minggu
Resort dari antara Pengurus Seksi Sikolah Minggu Jemaat ni
bei pakon anggota Pengurus Seksi Sikolah Minggu Resort i
wilayah Sumatera Utara dengan ketentuan masing-masing
Resort mengajukan 1 (sada) calon untuk menduduki masingmasing komposisi jabatan.
f. Prosedur Pemilihan :
- Penelitian keanggotaan.
- Tonggo pamilihan.
- Penetapan calon ketua, pemilihan ketua, penetapan calon
wakil ketua, pemilihan wakil ketua; sonai ma ihorjahon
sada-sada.
7. Anggota/Koordinator Pelayanan Sikolah Minggu i Distrik
a. Dob tarpilih haganup komposisi Pengurus Seksi Sikolah
Minggu Sinode, ilanjuthon ma hubani pemilihan
anggota/koordinator pelayanan Sikolah Minggu i distrik.
b. Na mamilih Anggota/koordinator pelayanan Sikolah Minggu
i masing-masing distrik aima anggota RPL Seksi Sikolah
Minggu Sinode humbani distrik yang bersangkutan.
c. Na berhak ipilih gabe anggota/koordinator pelayanan Sikolah
Minggu i masing-masing distrik aima calon-calon na iajuhon
Pengurus Seksi Sikolah Minggu Resort humbani distrik yang
bersangkutan.
d. Prosedur Pemilihan.
- Penelitian keanggotaan.
- Penetapan calon masing-masing distrik.
- Pemilihan masing-masing distrik.
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e. Pengurus Seksi Sikolah Minggu Sinode itotapkon janah
ilantik Pimpinan Pusat na sedang menjabat bani Kebaktian
Minggu.
8. Pengurus Seksi Namaposo Sinode
a. Pemilihan Pengurus Seksi Namaposo Sinode ipamasa bani
Rapat Pengurus Lengkap Seksi Namaposo Sinode bani bulan
Maret 2020.
b. Komposisi ni Pengurus Seksi Namaposo Sinode sipilihon
aima: sahalak Ketua, sahalak Wakil Ketua, sahalak
Sekretaris, sahalak Wakil Sekretaris pakon sahalak Bendahara
na masing-masing merangkap anggota pakon piga-piga halak
anggota lainnya sesuai hubani jumlah distrik.
c. Masa pelayanan ni Pengurus Seksi Namaposo Sinode aima 1
(sada) periode atap 3 (tolu) tahun janah sasahalak lang boi
menduduki jabatan na dos lobih humbani 2 (dua) periode
padodot.
d. Pengurus Seksi Namaposo Sinode ipilih haganup anggota
Rapat Pengurus Lengkap Seksi Namaposo Sinode aima
utusan humbani masing-masing resort dengan ketentuan
masing-masing Resort pitah memiliki 1 (sada) hak suara.
e. Na berhak ipilih gabe Pengurus Namaposo Sinode aima
calon-calon na iajuhon Pengurus Seksi Namaposo Resort dari
antara warga Seksi Namaposo Jemaat ni bei pakon anggota
Pengurus Seksi Namaposo Resort i wilayah Sumatera Utara
dengan ketentuan masing-masing resort mengajukan 1 (sada)
calon untuk menduduki masing-masing komposisi jabatan.
f. Prosedur Pemilihan :
- Penelitian keanggotaan.
- Tonggo pamilihan.
- Penetapan calon ketua, pemilihan ketua, penetapan calon
wakil ketua, pemilihan wakil ketua, sonai ma ihorjahon
sada-sada.
9. Anggota/Koordinator Pelayanan Namaposo i Distrik
a. Dob tarpilih haganup komposisi Pengurus Seksi Namaposo
Sinode, ilanjuthon ma hubani pemilihan anggota/koordinator
pelayanan Namaposo i distrik.
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b. Na mamilih anggota/koordinator pelayanan Namaposo i
masing-masing distrik aima anggota RPL Seksi Namaposo
Sinode humbani distrik yang bersangkutan.
c. Na berhak ipilih gabe anggota/koordinator pelayanan
Namaposo i masing-masing distrik aima calon-calon na
iajuhon Pengurus Seksi Namaposo Resort humbani distrik
yang bersangkutan.
d. Prosedur Pemilihan
- Penelitian keanggotaan.
- Penetapan calon masing-masing distrik.
- Pemilihan masing-masing distrik.
e. Pengurus Seksi Namaposo Sinode itotapkon janah ilantik
Pimpinan Pusat na sedang menjabat bani Kebaktian Minggu.
10. Anggota Sidang Sinode Bolon Perutusan Pemuda
a. Dob salosei pemilihan anggota/koordinator pelayanan
Namaposo i distrik itorushon ma hubani pemilihan Anggota
Sidang Sidang Sinode Bolon Perutusan Pemuda.
b. Buei ni Anggota Sidang Sinode Bolon Perutusan Pemuda
sipilihon aima 1 (sada) orang humbani masing-masing
distrik.
c. Na mamilih Anggota Sidang Sinode Bolon Perutusan
Pemuda aima haganup anggota Rapat Pengurus Lengkap
Seksi Namaposo Sinode.
d. Na berhak ipilih gabe Anggota Sidang Sinode Bolon
Perutusan Pemuda aima 2 (dua) halak calon na iajuhon
anggota Rapat Pengurus Lengkap Seksi Namaposo Sinode
humbani masing-masing distrik dari antara anggota-anggota
Pengurus
Seksi
Namaposo
Resort
pakon
anggota/koordinator pelayanan Namaposo humbani distrik
yang bersangkutan.
e. Prosedur Pemilihan
- Penelitian keanggotaan.
- Penetapan 2 (dua) calon humbani masing-masing distrik.
- Pemilihan untuk masing-masing distrik.
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11. Pengurus Seksi Inang Sinode
Pemilihan Pengurus Seksi Inang Sinode ipamasa bani Rapat
Pengurus Lengkap Seksi Inang Sinode bani bulan Maret 2020.
a. Komposisi ni Pengurus Seksi Inang Sinode sipilihon aima :
Sahalak Ketua, sahalak Wakil Ketua, sahalak Sekretaris,
sahalak Wakil Sekretaris pakon sahalak Bendahara na
masing-masing merangkap anggota pakon piga-piga halak
anggota lainnya sesuai hubani jumlah distrik.
b. Masa pelayanan ni Pengurus Seksi Inang Sinode aima 1
(sada) periode atap 5 (lima) tahun janah sasahalak lang boi
menduduki jabatan na dos lobih humbani 2 (dua) periode
padodot.
c. Pengurus Seksi Inang Sinode ipilih haganup anggota Rapat
Pengurus Lengkap Seksi Inang Sinode aima utusan humbani
masing-masing Resort dengan ketentuan masing-masing
Resort pitah memiliki 1 (sada) hak suara.
d. Na berhak ipilih gabe Pengurus Inang Sinode aima caloncalon na iajuhon Pengurus Seksi Inang Resort dari antara
warga Seksi Inang Jemaat i wilayah Sumatera Utara dengan
ketentuan masing-masing Resort mengajukan 1 (sada) calon
untuk menduduki masing-masing komposisi jabatan.
e. Prosedur Pemilihan :
- Penelitian keanggotaan.
- Tonggo pamilihan.
- Penetapan calon ketua, pemilihan ketua, penetapan calon
wakil ketua, pemilihan wakil ketua, sonai ma ihorjahon
sada-sada.
12. Anggota/Koordinator Pelayanan Inang i Distrik
a. Dob tarpilih haganup komposisi Pengurus Seksi Inang
Sinode,
ilanjuthon
ma
hubani
pemilihan
anggota/koordinator pelayanan Inang i distrik.
b. Na mamilih anggota/koordinator pelayanan Inang i masingmasing distrik aima anggota RPL Seksi Inang Sinode
humbani distrik yang bersangkutan.
c. Na berhak ipilih gabe anggota/koordinator pelayanan Inang
i masing-masing distrik aima calon-calon na iajuhon
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Pengurus Seksi Inang Resort humbani distrik yang
bersangkutan.
d. Prosedur Pemilihan
- Penelitian keanggotaan.
- Penetapan calon masing-masing distrik.
- Pemilihan masing-masing distrik.
e. Pengurus Seksi Inang Sinode itotapkon janah ilantik
Pimpinan Pusat na sedang menjabat bani Kebaktian
Minggu.
13. Anggota Sidang Sinode Bolon Perutusan Perempuan
Koordinator pelayanan Inang i Distrik sekaligus do gabe
anggota Sidang Sinode Bolon Perutusan Perempuan.
14. Pengurus Seksi Bapa Sinode
Pemilihan Pengurus Seksi Bapa Sinode ipamasa bani Rapat
Pengurus Lengkap Seksi Bapa Sinode bani bulan Maret 2020
a. Komposisi ni Pengurus Seksi Bapa Sinode sipilihon aima :
Sahalak Ketua, sahalak Wakil Ketua,sahalak Sekretaris,
sahalak Wakil Sekretaris pakon sahalak Bendahara na
masing-masing merangkap anggota pakon piga-piga halak
anggota lainnya sesuai hubani jumlah distrik.
b. Masa pelayanan ni Pengurus Seksi Bapa Sinode aima 1
(sada) periode atap 5 (lima) tahun janah sasahalak lang boi
menduduki jabatan na dos lobih humbani 2 (dua) periode
padodot.
c. Pengurus Seksi Bapa Sinode ipilih haganup anggota Rapat
Pengurus Lengkap Seksi Bapa Sinode aima utusan humbani
masing-masing Resort dengan ketentuan masing-masing
Resort pitah memiliki 1 (sada) hak suara.
d. Na berhak ipilih gabe Pengurus Seksi Bapa Sinode aima
calon-calon na iajuhon Pengurus Seksi Bapa Resort dari
antara Warga Seksi Bapa Jemaat bei pakon anggota
Pengurus Seksi Bapa Resort i wilayah Sumatera Utara
dengan ketentuan masing-masing Resort mengajukan 1
(sada) calon untuk menduduki masing-masing komposisi
jabatan.
e. Prosedur Pemilihan :
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- Penelitian keanggotaan.
- Tonggo pamilihan.
- Penetapan calon ketua, pemilihan ketua, penetapan calon
wakil ketua, pemilihan wakil ketua, sonai ma ihorjahon
sada-sada.
15. Anggota/Koordinator Pelayanan Bapa i Distrik
a. Dob tarpilih haganup komposisi Pengurus Seksi Bapa
Sinode,
ilanjuthon
ma
hubani
pemilihan
anggota/koordinator pelayanan Bapa i distrik.
b. Na mamilih anggota/koordinator pelayanan Bapa i masingmasing distrik aima anggota RPL Seksi Bapa Sinode
humbani distrik yang bersangkutan.
c. Na berhak ipilih gabe anggota/koordinator pelayanan Bapa i
masing-masing distrik aima calon-calon na iajuhon
Pengurus Seksi Bapa Resort humbani distrik yang
bersangkutan.
d. Prosedur Pemilihan
- Penelitian keanggotaan.
- Penetapan calon masing-masing distrik.
- Pemilihan masing-masing distrik.
16. Pimpinan Sinode
a. Pemilihan Pimpinan Sinode ipamasa bani Sidang Sinode
Bolon ke-44 bani tanggal 8-12 Juli 2020.
b. Pimpinan Sinode sipilihon aima Ephorus pakon Sekretaris
Jenderal.
c. Masa pelayanan ni Pimpinan Sinode aima 1 (sada) periode
atap 5 (lima) tahun janah sasahalak lang boi menduduki
jabatan na dos lobih humbani 2 (dua) periode padodot.
d. Na mamilih Pimpinan Sinode aima haganup anggota Sidang
Sinode Bolon.
e. Na berhak ipilih gabe Ephorus aima:
1. Anggota Majelis Pendeta.
2. Anggota Sidang Sinode Bolon.
3. Pendeta na dob melayani sebagai Pendeta GKPS
sekurang-kurangni 15 (lima belas) tahun janah marumur
sekurang-kurangni 45 (ompat puluh lima) tahun anjaha
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lang lobih humbani 55 (lima puluh lima) tahun bani
panorang pemilihan.
f. Na berhak ipilih gabe Sekretaris Jenderal aima :
1. Anggota Majelis Pendeta.
2. Anggota Sidang Sinode Bolon.
3. Pendeta na dob melayani sebagai Pendeta GKPS
sekurang-kurangni 10 (sapuluh) tahun janah marumur
sekurang-kurangni 40 (ompat puluh) tahun anjaha lang
lobih humbani 55 (lima puluh lima) tahun panorang
pemilihan.
g. Prosedur Pemilihan Pimpinan Sinode
1. Paima iadongkon Pemilihan Pimpinan Sinode, parlobei
do itotapkon Panitia Ad hoc (Panitia Pelaksanaan
Pemilihan) oleh Sidang Sinode Bolon.
2. Bani pelaksanaan ni pemilihan Pimpinan Sinode, na
parlobei ipilih aima Ephorus dob ai pe ase Sekretaris
Jenderal.
3. Prosedur Pemilihan
- Pimpinan Pusat na sedang menjabat mangajuhon daftar
usulan para bakal calon Ephorus sonai homa Sekretaris
Jenderal humbani anggota Majelis Pendeta na
memenuhi syarat.
- Maronjolan hubani daftar usulan ai, Sidang Sinode
Bolon manotapkon daftar bakal calon Ephorus sonai
homa Sekretaris Jenderal na berhak ipilih.
- Pelaksanaan Pemilihan:
a) Penelitian keanggotaan pemilih
b) Penelitian daftar calon : Ephorus pakon Sekretaris
Jenderal
c) Tonggo pemilihan
d) Pemilihan Ephorus
e) Pemilihan Sekretaris Jenderal
17. Anggota Majelis Sinode
a. Pemilihan Anggota Majelis Sinode ipamasa bani Sidang
Sinode Bolon ke-44 bani tanggal 8-12 Juli 2020 dob honsi
pemilihan ni Pimpinan Sinode.
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b. Anggota Majelis Sinode sipilihon anjaha na berhak ipilih
aima :
- Utusan Pendeta 9 (siah) halak humbani 18 (sapuluh ualuh)
halak calon na terpilih bani Sidang Majelis Pendeta Januari
2020 dengan ketentuan dipenuhinya keseimbangan lakilaki dan perempuan.
- Utusan Penginjil 1 (sada) halak humbani 4 (ompat) halak
calon na terpilih bani Sidang Majelis Penginjil Januari
2020.
- Utusan Distrik 2 (dua) halak humbani masing-masing
Distrik humbani 4 (ompat) calon na iajuhon masingmasing Distrik.
- Utusan Pemuda 1 (sada) halak na ipilih humbani anggota
Sidang Sinode Bolon Perutusan Pemuda
- Utusan Perempuan 1 (sada) halak na ipilih humbani
anggota Sidang Sinode Bolon Perutusan Perempuan.
c. Ketua Majelis Pendeta pakon Ketua Majelis Penginjil
ditetapkan menjadi Anggota Majelis Sinode pada Sidang
Sinode Bolon.
d. Na mamilih Anggota Majelis Sinode humbani utusan na
sinobut i atas in (kecuali Ketua Majelis Pendeta pakon
Ketua Majelis Penginjil) aima haganup Anggota Sidang
Sinode Bolon.
e. Masa Pelayanan ni Anggota Majelis Sinode aima 1 (sada)
periode atap 5 (lima) tahun.
f. Prosedur pemilihan Anggota Majelis Sinode
- Penelitian keanggotaan pemilih.
- Penelitian daftar calon humbani masing-masing utusan.
- Pemilihan Anggota Majelis Sinode Utusan Pendeta.
- Pemilihan Anggota Majelis Sinode Utusan Penginjil.
- Pencalonan Anggota Majelis Sinode Utusan Distrik
ilanjutkon pemilihan Anggota Majelis Sinode Utusan
Distrik.
- Pemilihan Anggota Majelis Sinode Utusan Pemuda.
- Pemilihan Anggota Majelis Sinode Utusan Perempuan.
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18. Penetapan Praeses
1. Praeses itotapkon Pimpinan Sinode masa pelayanan 20202025, aima humbani Calon Praeses na dob tarpilih bani
Sidang Majelis Pendeta Januari 2020.
2. Praeses na itotapkon Pimpinan Sinode, saboi-boini 3 (tolu)
halak naboru.
IV.

Panorang Pelantikan pakon Serah Terima

1. Na melantik ampa manotapkon Pengurus Seksi lingkup Jemaat

2.

3.

4.

5.

6.

7.

aima Pimpinan Majelis Jemaat janah iadongkon bani Kebaktian
Minggu. Ase bani panorang pelantikan, irik ma iadongkon serah
terima kepengurusan.
Na melantik ampa manotapkon Pengurus Harian Majelis Jemaat
aima Pengurus Resort (atap na itodoh Pengurus Resort) janah
iadongkon bani Kebaktian Minggu. Ase bani panorang
pelantikan, irik ma iadongkon serah terima kepengurusan.
Na melantik ampa manotapkon Pengurus Seksi lingkup Resort
aima Pengurus Resort (atap na itodoh Pengurus Resort) janah
iadongkon bani Kebaktian Minggu. Ase bani panorang
pelantikan, irik ma iadongkon serah terima kepengurusan.
Na melantik ampa manotapkon Pengurus Resort aima Pimpinan
Pusat (atap na itodoh Pimpinan Pusat) janah iadongkon bani
Kebaktian Minggu. Ase bani panorang pelantikan, irik ma
iadongkon serah terima kepengurusan.
Na melantik ampa manotapkon Pengurus Seksi lingkup Sinode
aima Pimpinan Pusat janah iadongkon bani Kebaktian Minggu.
Ase iriahkon ma sapodasni iadongkon serah terima
kepengurusan.
Na melantik ampa manotapkon Ketua Majelis Penginjil ampa
Ketua Majelis Pendeta aima Pimpinan Pusat janah iadongkon
bani Kebaktian sanggah Sidang Majelis Penginjil pakon Sidang
Majelis Pendeta.
Na melantik ampa manotapkon Anggota Sidang Sinode Bolon
aima Pimpinan Pusat janah iadongkon sanggah panorang Sidang
Sinode Bolon.
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8. Na melantik Pimpinan Sinode aima Pendeta tertua na lape

pensiun, bani Kebaktian Minggu penutupan Sidang Sinode
Bolon ke-44 tanggal 12 Juli 2020.
9. Na melantik ampa manotapkon Anggota Majelis Sinode Periode
2020-2025 aima Pimpinan Sinode terpilih periode 2020-2025
bani Kebaktian Minggu Penutupan Sinode Bolon ke-44 tanggal
12 Juli 2020.
V.

Ketentuan Pasal Pemilihan Na
Kepengurusan

berlaku bani ganup

Penjelasan pasal pelaksanaan ni pemilihan na sinobut bani petunjuk
pelaksanaan periodisasi on aima:
a. Ase sah tarpilih sada halak, ningon do dapotsi suara.
Contoh :
1. Jumlah Pemilih
: 100 halak (genap)
Sah tarpilih
: ½ x 100 + 1 = 51 suara
2. Jumlah Pemilih
: 101 (ganjil/pisik)
Sah tarpilih
: ½ x 101 + 1 = maningon 52 suara halani
age pe sasintongni 51 ½ do hasilni, tapi halani lang adong na
½ suara, gabe igenapkon do hu atas (52), sedo hu toruh (51).
b. Anggo genap suara, anjaha hasil pemilihan bani 2 (dua) calon
sarupa, janah haduasi lang memenuhi ketentuan na sinobut i atas
untuk sah terpilih, maningon ulakkonon do use mambahen
pemilihan age pe pitah sidea na dua mando calon. Anggo
ternyata totap do sarupa jumlah suara na dapot sidea
adonghonon ma undian (manjomput na sinurat) anjaha hasil ni
aima na gabe tarpilih. Surat undian sijomputon ni sidea ai ma
berupa 2 hortas na marisi tulisan “ahu ma lobei” pakon ham ma
lobei”. Na mandapot “ahu ma lobei” ma na gabe tarpilih.
Contoh :
Jumlah Pemilih
: 100 halak
Sah terpilih
: 51 suara
Hasil Pemilihan
: A = 50 suara
B = 50 suara
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Ulakkonon ma pemilihan ase dong na dapot suara minimal 51
suara, tapi anggo totap do hasil ni ibahen ma undian (manjomput
na sinurat).
c. Anggo ganjil/pisik do jumlah ni pemilih, anjaha hasil ni
pemilihan bani 2 (dua) calon pitah beda 1 (sada) suara do hansa,
na mararti lang dong ope na memenuhi ketentuan untu sah
tarpilih, halani ai ulakkonon ope mangadongkon pemilihan age
pe pitah sidea na dua do calon. Ise humbani sidea na dua hali
mandapot suara sibahatan, ai ma na gabe sah terpilih.
Contoh :
Jumlah Pemilih
: 101 halak
Sah terpilih
: 52 suara
Hasil Pemilihan
:
I
II
A =51
A=51
B = 50
B=50
Na sah terpilih ai ma A halani humbani 2 hali pemilihan, ia 2
hali homa mandapot suara sibahatan.
Atap sonaha dong partukaran suara bani sasahalak, tapi hot do
ningon dua (dua) hali dapotsi suara terbanyak ase saud ia gabe
na tarpilih
Contoh :
Hasil Pemilihan :
I
II
III
A=51
A=50
A=51
B=50
B=51
B=50
Na sah tarpilih ai ma A na ija humbani 3 hali pemilihan, ia 2 hali
mendapat suara sibahatan.
d. Untuk pemilihan na iadongkon dengan cara sekaligus bani
jabatan na sarupa/dos, na sah tarpilih totap do na memenuhi
ketentuan songon na sinobut bani point i atas. Hansi boi do
tarjadi lobih humbani jumlah na ibutuhkon na memenuhi
ketentuan in. Anggo tarjadi na sonai ai, na sah tarpilih ai ma na
mandapot suara sibahatan humbani na memnuhi ketentuan
sadalan hubani jumlah na ibutuhkon untuk jabatan na sarupa/dos
nongkan.
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Contoh :
Jumlah Pemilih : 100 halak
Na ibutuhkon : 3 halak
Ase sah tarpilih sada halak ningon dapotsi siotikan 51 suara.
Halani 3 (tolu) goran do sekaligus suratkonon ni sahalak
pemilih, jumlah ni suara lang be pitah 100 tapi ai ma 300.
Hinorhon ni ai boi do dong kemungkinan lobih humbani 3 (tolu)
halak na mandapot 51 suara, halani 300 : 51 = boi do 5 halak.
Anggo tarjadi na sonai ai, na tarpilih ai ma na mandapot suara
sibahatan humbani na memenuhi ketentuan (bani contoh on ai
ma 3 halak na mendapat suara terbanyak humbani na memenuhi
ketentuan). Marhitei tiruan na i toruh on boi lambin tangkas
ididah hita na imaksud bani penjelasan on.
Hasil Pemilihan :
A = 55
B = 54
C = 53
D = 52
E = 51
F = 35
-------------------------------------

300 suara
Na gabe tarpilih ai ma si A, B pakon C age pe namin si D pakon
E pe memenuhi ketentuan do homa. Porlu ingatonta, secara
teoritis do paretongan na i atas in, anggo bani praktekni jarang
do jumpah na sonai ai.
e. Kisquosient ai ma hasil pembagian ni jumlah suara ibagi jumlah
calon.
Contoh :
Jumlah Pemilih : 100 halak
Sah Terpilih
: 51 suara
Bani pemilihan I, calon na mendapat suara : 5 halak degan hasil:
A = 30 suara
B = 26 suara
C = 25 suara
D = 10 suara
E = 9 suara
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Humbani hasil na i atas in, lang dong ope na dapotan 51 suara.
Kisquosient ai ma 100 : 5 = 20 suara mararti na dihut gabe calon
bani pemilihan ke II ai ma si A, B pakon C halani sidea na 3
(tolu) do hansa na mandapot suara 20 hu atas (di atas
kisquosient).
f. Anggo pitah sahalak do na mandapot suara di atas kisquosient,
gabe penunggu ma ia lobei. Halani ai adonghonon ma lobei
pemilihan bani sidea na lape mendapat suara di atas kisquosient
anjaha ise humbani sidea na dapotan suara terbanyak, (lang pala
maningon dapotan suara ½ +1 humbani jumlah pemilih), ia ma
gabe calon rap pakon na dob memenuhi kisqusient nongkan
untuk pemilihan berikutni. Ase pitah 2 mando calon
Contoh :
Jumlah Pemilih
: 100 halak
Jumlah Calon
: 5 halak
Di atas Kisquosient
: 21
Hasil Pemilihan
: A = 30 suara (di atas kisquosient)
B = 19 suara
C = 18 suara
D = 17 suara
E = 16 suara
--------------------------------------

100 suara
Bani pemilihan berikutni, gabe penunggu ma si A; tapi bahenon
ma pemilihan bani si B, C, D pakon E janah ise na dapot suara
sibahatan, ia ma gabe calon na gabe tandingan ni si A.
Contoh :
Hasil Pemilihan
B = 27
C = 26
D = 25
E = 22
--------------------------------------

100 suara
Bani pemilihan berikut, si A pakon si B mando calon.
g. Laho manontuhon kisquosient untuk pemilihan na iadongkon
sekaligus bani jabatan na dos atap sarupa, porlu ipardiateihon
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hita bahasa kisquosient ai ma jumlah suara do ibagi jumlah
calon sedo jumlah pemilih ibagi calon.
Contoh
Jumlah Pemilih : 100 halak
Sipilihon
: 3 halak sekaligus
Calon na muncul : 10 halak
Kisquosient ai ma : 300 : 10 = 30 sedo 100 : 10 = 10.
Janah totap do calon na mandapot suara di atas kisquosient na
berhak dihut gabe calon bani pemilihan berikutni.
h. Mardingat bueini sipilihon pakon panorang na terbatas sonai
ampa buei ni pemilih, anggo dos riah boi do lang pala sada-sada
hortas suara (petek) dilohonon pakon tulishonon i papan tulis.
Boi do ihaporsayahon bani panitia pemilihan laho patumpuhon
suara na dapot untuk calon janah hasil ni siuratkon i papan tulis
dob ietong. Marhitei na sonai ai boi manghemat panorang. Tapi
pasal on porlu do parlobei iriahkon untuk ihadearhon
Rapat/Sidang, baru pe ase boi idalankon.

PANGUJUNGI NI
Sonai ma petunjuk pelaksanaan periodisasi on ipasirsir, bahen
hatotorsa ni pelaksanaan periodisasi na sihol adongkononta i tongahtongah ni kurianta. Sai Tuhanta ma na mangajari hita ibagas na
mandalankon haganup tugas pangidangionta.

Salam pakon tabi nami,
Pematangsiantar, 11 Desember 2019
Pimpinan Pusat GKPS

[32]

