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AGENDA

• Renungan Sabda Tuhan dan

Pengarahan Pastor Moderator

• Arah Pastoral

• Keuangan Lingkungan• Keuangan Lingkungan

• Tanya Jawab / Lain-lain

• Doa penutup



RENUNGAN SABDA TUHAN

dan

PENGARAHAN PASTOR MODERATORPENGARAHAN PASTOR MODERATOR



“Menjadi murid Kristus sebagai pengurus lingkungan/wilayah, 
merupakan suatu anugerah sekaligus juga panggilan dari Tuhan
sendiri (bdk. Roma 12:6-8).”

Seorang pengurus lingkungan/wilayah adalah:

• kepanjangan tangan  Kristus dalam melayani umatNya.      
Motto : “Melayani bukan dilayani” (Matius 25:40)

• “Leading through serving” (memimpin melalui pelayanan)

• Pemimpin melalui pelayanan harus memperhatikan :
� Pengertian (Understanding)Pengertian (Understanding)

� Komitmen (Commitment) 

� Berbagi Pengalaman (Sharing)

• Pemimpin umat yang diharapkan dapat membimbing umat 
untuk dapat melayani sesama secara suka rela, tanpa pamrih, 
tanpa pandang bulu, terutama kepada orang yang sakit, miskin, 
menderita, tertimpa musibah, bermasalah, tertekan, terancam, 
tersisihkan”

• Pewarta kabar baik



ARAH  PASTORAL

KEUSKUPAN AGUNG JAKARTAKEUSKUPAN AGUNG JAKARTA



MISI

KEUSKUPAN AGUNG JAKARTA

VISI

Gereja di KAJ dibangun dan dikembangkan menjadi 
umat Allah untuk semakin setia sebagai murid Yesus 
dan semakin setia sebagai saksi dan utusan-Nya.

MISI

Memberdayakan umat basis dalam lingkungan teritorial 
dan kategorial yang berkualitas dalam:

1. Iman

2. Persaudaraan

3. Pelayanan Kasih



ARAH PASTORAL

TUJUAN:TUJUAN:
• Menjadi paguyuban umat beriman yang semakin setia

kepada Allah dan semakin setiakawan dengan sesama.

• Merupakan paguyuban yang mau dan mengupayakan doa

sebagai jiwanya

• Mewujudkan iman dalam hidup harian dan struktur hidup

bersama

PEMBERDAYAAN UMAT BASIS:PEMBERDAYAAN UMAT BASIS:
•• umatumat basis basis teritorialteritorial ((lingkunganlingkungan))
•• umatumat basis basis kategorialkategorial//fungsionalfungsional

CIRI UMAT BASISCIRI UMAT BASIS::

•• BerpusatBerpusat dalamdalam KristusKristus

•• PersaudaraanPersaudaraan yangyang terbukaterbuka

•• MembawaMembawa pelayananpelayanan kasihkasih



APA YANG DIBERDAYAKAN/DITINGKATKAN?
•• kualitaskualitas penghayatanpenghayatan imaniman
•• semangatsemangat persaudaraanpersaudaraan
•• kualitaskualitas dandan kuantitaskuantitas pelayananpelayanan kasihkasih

APA STRATEGINYA?
“Pastoral gembala baik”“Pastoral gembala baik”

Dengan prinsip mencari yang hilang dan memelihara yang sudah

ada serta menjadi gembala satu dengan yang lain.

Menjadi terang dan garam, membangun organisme Menjadi terang dan garam, membangun organisme 
Paroki seperti jala, semakin menjangkau umat.Paroki seperti jala, semakin menjangkau umat.

BAGAIMANA CARANYA ?
““BerpastoralBerpastoral berdasarkanberdasarkan datadata””

TemaTema tahuntahun 2010 : 2010 : REVITALISASI UMAT BASISREVITALISASI UMAT BASIS



SIAPAKAH YANG DILAYANI?
� Pelayanan kepada umat lingkungan / wilayah sendiri 

dalam bentuk bantuan:
� sosial ekonomi (sandang - pangan - papan & koperasi) ; 

� sosial kesehatan (masalah pengobatan - gizi dan rumah sakit ); 

� sosial pendidikan ( bea siswa ); dll

� pendampingan Pastoral/bantuan konseling

� Referal/mengarahkan

� Bantuan hukum (advokasi)

� Pelayanan kepada masyarakat sekitar:
� Pemberian bantuan sosial ekonomi; sosial kesehatan; sosial 

pendidikan sejalan dengan kebijakan paroki mengenai PSE, 
Kerawam & HAK  sesuai dengan situasi - kondisi setempat. 

� Sifat bantuan: tanpa pamrih.

� Khususnya umat yang sakit, bermasalah, miskin, tertekan, 

menderita, terancam, tertimpa musibah, tersisihkan



KEPEMIMPINAN HARUS 
SESUAI DENGAN ARAH PASTORAL

�� KepemimpinanKepemimpinan yang yang menekankanmenekankan ffungsiungsi pelayananpelayanan
dalamdalam rangkarangka membangunmembangun UUmat Allah, mat Allah, bukanbukan jabatanjabatan
dandan kedudukankedudukan..

�� KepemimpinanKepemimpinan yang yang partisipatifpartisipatif,, mengikutmengikut--sertakansertakan
dandan mendengarkanmendengarkan aspirasiaspirasi banyakbanyak orangorang//daridari bawahbawah..dandan mendengarkanmendengarkan aspirasiaspirasi banyakbanyak orangorang//daridari bawahbawah..

�� KepemimpinanKepemimpinan yang yang memberdayakanmemberdayakan seluruhseluruh umatumat..

�� KepemimpinanKepemimpinan sinodalsinodal dandan kolegialkolegial dengandengan
meninggalkanmeninggalkan corakcorak kepemimpinankepemimpinan yang yang feodalfeodal, , 
klerikalklerikal dandan piramidalpiramidal..



KEUANGAN LINGKUNGAN

� Bendahara lingkungan wajib:

• Membuat rekapitulasi kartu persembahan setiap bulan

• Menyerahkan kartu persembahan dan rekapitulasinya ke 

Bendahara Gereja

� Kas Lingkungan diperoleh dari sumbangan umat 

melalui kartu persembahan dan sumbangan lainnya 

yang telah mendapat persetujuan Dewan Paroki.

� Ketua Lingkungan wajib menyerahkan Laporan 

Aktivitas dan Laporan Keuangan Lingkungan kepada 

Bendahara Gereja:

• Triwulan selambat-lambatnya satu bulan setelah akhir periode

• Tahunan selambat-lambatnya pada bulan Februari berikutnya

• Menyetorkan 75% sumbangan dari kartu persembahan ke Kas 

Gereja melalui bank yang telah ditentukan oleh Gereja

• Membuat dan melaporkan keuangan lingkungan kepada umat 

minimal setiap dua bulan



PENERIMAAN:

1. Kartu Persembahan:

Bulan Rp.

Bulan

PAROKI SANTO YAKOBUS

Kelapa Gading, Jakarta

LAPORAN KEUANGAN

Lingkungan ................................................

Periode    (bulan ........sd..........tahun..........)

Bulan

Bulan

Sub Total Rp.

2. Penerimaan lain:

........................ Rp.

........................

........................

Sub Total Rp.

TOTAL PENERIMAAN Rp.



PENGELUARAN:

1. Kas Gereja (75%):

Bulan Rp.

Bulan

Bulan

Sub Total Rp.

2. Biaya Administrasi

........................ Rp.

........................

........................

Sub Total Rp.

3. Kegiatan Lingkungan

........................ Rp.

........................

........................

Sub Total Rp.

4. Pengeluaran lain:

........................ Rp.

........................

........................

Sub Total Rp.

TOTAL PENGELUARAN Rp.

Surplus/Defisit periode ini Rp.

Saldo Akhir periode yl

Saldo akhir bulan ini Rp.

Bendahara Ketua

Jakarta, .................................................

PENGURUS LINGKUNGAN ..............................................



ANGGARAN

� Proposal kegiatan yang telah disetujui diajukan kepada DPH paling 

lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal kegiatan dengan 

menggunakan form 2 dan telah ditanda tangani/disetujui oleh 

� DPH melakukan evaluasi dan menyerahkan kembali rencana aktivitas 

dan anggaran yang telah disetujui untuk dilaksanakan

� Anggaran disusun berdasarkan rencana aktivitas sesuai dengan arah 

dasar pastoral yang ditetapkan oleh Dewan Paroki Harian (DPH)

� Rencana aktivitas beserta tujuan dan anggarannya disampaikan 

kepada DPH dengan menggunakan form 1 

� Lingkungan/Wilayah/Seksi yang belum mempertanggung jawabkan 

kegiatan sebelumnya tidak diperkenankan meminta dana untuk 

kegiatan berikutnya.

� Laporan Pertanggung Jawaban Kegiatan dengan menggunakan form 

3 harus disampaikan kepada DPH melalui kasir selambat-lambatnya  

2 (dua) minggu setelah tanggal pelaksanaan kegiatan, kecuali Panitia 

Paskah dan Natal selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tanggal 

kegiatan

menggunakan form 2 dan telah ditanda tangani/disetujui oleh 

Moderator dan Pendamping



PROGRAM DAN ANGGARAN PAROKI ST. YAKOBUS - KELAPA GADING, JAKARTA Tanda Tangan Tanggal

TAHUN Dibuat oleh

SEKSI Disetujui oleh:

SUB SEKSI - Depa Pendamping

- Romo Moderator

Diterima Bendahara

DARI SAMPAI Rp. WAKTU

WAKTU PELAKSANAAN ANGGARAN
ARAH PASTORAL PROGRAM KODE

Kode dibuat 

berdasarkan standar 

FORM 1

berdasarkan standar 

yang diberikan oleh 

Bendahara, misal: Digit 

1: Seksi; Digit 2: Sub 

seksi; Digit 3: no urut 

program

Total Anggaran



PELAKSANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN Tanda Tangan Tanggal

PAROKI ST. YAKOBUS - KELAPA GADING, JAKARTA Dibuat oleh

TAHUN Disetujui oleh:

SEKSI - Depa Pendamping

SUB SEKSI - Romo Moderator

Diterima Bendahara

Dibuat per program

DARI SAMPAI ANGGARAN UANG MUKA
PROGRAM KODE

BIAYA (Rp.)

Kode dibuat 

berdasarkan standar 

DETIL AKTIVITAS
WAKTU PELAKSANAAN

FORM 2

berdasarkan standar 

yang diberikan oleh 

Bendahara, misal: 

Digit 1: Seksi; Digit 2: 

Sub seksi; Digit 3: no 

urut program

Total



LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN Tanda Tangan Tanggal

PAROKI ST. YAKOBUS - KELAPA GADING, JAKARTA Dibuat oleh

TAHUN Disetujui oleh:

SEKSI - Depa Pendamping

SUB SEKSI - Romo Moderator

Diterima Bendahara

Dibuat per program

DARI SAMPAI ANGGARAN UANG MUKA REALISASI
PROGRAM KODE DETIL AKTIVITAS

WAKTU PELAKSANAAN

Kode dibuat 

berdasarkan standar 

yang diberikan oleh 

Bendahara, misal: 

BIAYA (Rp.)

Pengembalian uang muka Rp.

Diserahkan kepada Bendahara tgl.

Yang menerima

Kekurangan biaya Rp.

Diajukan kepada Bendahara tgl.

Dibayarkan oleh Kasir tgl.

Saldo/Defisit Uang Muka

Bendahara, misal: 

Digit 1: Seksi; Digit 2: 

Sub seksi; Digit 3: no 

urut program

Total



PETUGAS TATA TERTIB MISA
• Harap datang lebih awal minimal 40 menit sebelum perayaan 

ekaristi dimulai.

• Sebelum misa dimulai:

o Letakkan kantong-kantong kolekte  pada tempat yang telah 
ditentukan di kursi umat. Kalau diadakan kolekte ke 2 maka 
kolekte 1 menggunakan kantong berwarna merah dan kolekte 
ke 2 menggunakan kantong berwarna biru.

o Mengarahkan umat untuk menempati tempat duduk, penuhi o Mengarahkan umat untuk menempati tempat duduk, penuhi 
dahulu bagian depan & lantai bawah. Setelah tobat, sebaiknya 
tidak ada umat yang mencari tempat duduk ke depan.

o Utk  lansia, yang memakai tongkat & kursi roda diarahkan pada 
tempat khusus di bagian depan kanan dengan1 orang 
pendamping.

• Kalau tidak ada koor maka tempat duduk koor boleh diduduki.

• Petugas Tatib harus menjaga kekhidmatan & kekudusan perayaan 
ekaristi dan tidak membuat keributan sepanjang misa termasuk 
ketika memasukkan uang kolekte.



PETUGAS TATA TERTIB MISA (cont’d)
• Perarakan persembahan memakai lajur tengah (ubin merah) 

mengikuti putra altar.

• Setelah petugas sampai di depan Romo:

o Mengangguk kpd romo.

o Menyerahkan persembahan kepada Romo.

o Mengangguk lagi kpd Romo.

o Kembali ke bagian belakang dengan tangan terkatup di dada o Kembali ke bagian belakang dengan tangan terkatup di dada 
dan jangan melenggang. 

• Petugas yang mengambil kantong-kantong kolekte memakai lajur 
kiri dan kanan. Tidak diperkenankan mengambil dari jalur tengah 
(ubin merah)

• Semua uang kolekte dimasukkan ke dalam kotak yang sudah
disediakan dan dipisahkan antara kolekte 1 & 2.

• Kedua kotak tsb dibawa ke depan setelah doa Bapa Kami selesai, 
melalui lajur tengah dan diletakkan di bawah altar (di lantai panti 
imam) atau di meja kecil yg tersedia.



• Pada saat komuni:

o Mengatur agar komuni berjalan lancar dan tertib. 

o Mendampingi romo & prodiakon saat pembagian komuni 
cukup 1 orang untuk setiap Prodiakon/Romo 

o Mengawasi umat yg menerima komuni (hosti harus dimakan, 
tidak boleh dibagikan ke anaknya atau dibawa pulang)

• Setelah misa, kotak persembahan dibawa ke ruang penghitungan 

PETUGAS TATA TERTIB MISA (cont’d)

• Setelah misa, kotak persembahan dibawa ke ruang penghitungan 
kolekte:

o Uang dihitung terpisah antara kolekte 1 dan 2

o Sebelum membuat laporan, memeriksa kembali kotak dan 
sekeliling meja untuk memastikan semua uang sudah 
terhitung

o Laporan hasil kolekte dibuat terpisah antara kolekte 1 dan 2

o Uang + laporan hasil penghitungan kolekte dimasukkan ke 
dalam brankas yang telah disediakan



TERIMA KASIHTERIMA KASIH


