LEMBAGA PELATIHAN ADMINISTRASI GEREJA

„”LPAG
LPAG DORKAS”‰
DORKAS ‰‰
Alamat : GKSBS Bandarjaya
Jl. Manggis 94 Bandarjaya, Lampung Tengah 34162.

Administrasi keuangan :
∼ Kesatuan keuangan gereja
∼ SIA (System Informasi Akuntansi)
∼ SIPP (system Informasi Pelayanan dan
Penggembalaan)

Telp. Kantor 0725 25380.

Hp Fasilitator : 08127933712; 08136969419636.

Lembaga Pelatihan Administrasi Gereja (LPAG)
“DORKAS” ada untuk membantu gereja-gereja khususnya
GKSBS (Gereja Kristen Sumatera Bagian Selatan) dan atau
gereja-gereja apa saja pada umumnya yang memerlukan
pelatihan dan atau memberi konsultasi mengenai administrasi
gereja.
Berawal dari rasa bersyukur kepada Tuhan Yesus
Kristus, Raja Gereja, LPAG “DORKAS” dengan Sumber Daya
Manusia (SDM) yang telah lebih dari 15 tahun menekuni
administrasi gereja di GKSBS Bandarjaya ingin berbagi. Dari
ketekunan pengelolaan administrasi gereja itu menghasilkan
pengalaman empirik mengenai bidang tersebut.
LPAG “DORKAS” telah mendampingi dan memberikan
pelatihan bagi karyawan kantor gereja atau kepada warga
gereja atau para pendeta yang ditugasi Majelis Gerejanya
meningkatkan atau membenahi administrasi gereja setempat.
Kecuali sudah melayani kalangan intern GKSBS maupun
ekstern.
Pengelolaan administrasi gereja yang telah disiapkan
atau di’share’kan meliputi dua bagian besar yaitu administrasi
umum dan administrasi khusus keuangan. Secara rinci
meliputi:
Administrasi Umum :
∼ Mendalami buku ‘Panduan Bagi Anggota Majelis
GKSBS’
∼ Buku Induk Gereja (BIK)
∼ Buku Daftar Kepala Keluarga (KK)
∼ Buku Pendadaran
∼ Dokumentasi (pengarsipan)
∼ Buku Lintasan Peristiwa
∼ Surat-menyurat (masuk / keluar)
∼ Penyusunan buku ‘Jurnal Kegiatan dan Program
Gereja’ tahunan
∼ Administrasi gereja pada umumnya

Tambahan :
∼ Pengoperasian komputer system word, excel, axcces,
publisher, system jaringan, system coneccting dan
lain-lain, yang intinya agar komputer diperlakukan
tidak hanya sebagai mesin tik atau kalkulator saja.
Hal ini dipandang perlu untuk mendukung pelayanan
gereja.
TESTIMONI PESERTA PELATIHAN :
“Kesatuan keuangan, pengetahuan dasar
administrasi umum dan keuangan, SIA, SIPP
teori dan prakteknya amat sangat
bermanfaat. Pengembangan penggunaan
program MS Word, MS Exel, MS Acces,
Meger Data, Link Data sangat bagus dan
berguna. Fasilitator sungguh menarik,
komunikatif, dan tidak menjenuhkan, ada waktu untuk
bertanya, sharing setelah pelatihan menjelang tidur malam.
Sarana pendukung sangat memuaskan : LCD, meja kursi,
makanan, minuman, tempat menginap, dll oke”. (Dkn.
SAMUEL BAMBANG SUMARSONO, Tenaga Kantor Gereja
GKSBS Seputih Mataram).
“Materi
yang
disampaikan
sangat
menolong mewujudkan administrasi yang
ideal di gereja, baik administrasi umum
maupun
keuangan
gereja.
Sangat
menolong peserta menambah pengetahuan
penggunaan
program
dan
aplikasi
komputer, dapat dipergunakan dalam
pengembangan administrasi gereja yang lebih baik lagi
kedepannya”. (Pdt. ANDRI SARAGIH, S.Th. Pendeta Jemaat
GKSBS Seputih Mataram).-“Merasa senang mengikuti pelatihan Akuntansi
Gereja ini : Banyak hal baru yang didapat antara lain :

struktur / konsep dasar laporan keuangan gereja, SIA dan
pengunaannya.
Dilatih
menggunakan
Program MS Word, MS Exel, MS Acces, Meger
data, Link Data dll. Para fasilitator sungguh
menarik,
komunikatif,
dan
tidak
menjenuhkan banyak materi yang mudah
dipahami. Sarana prasarana mendukung dan
sangat memuaskan, baik dari Layar LCD,
meja kursi maupun makanan, minuman, penerangan dll,
mendapat banyak teman sepelayanan”. (SUWANTI DWI
NUGRAHENI, Karyawan Kantor GKSBS Klasis Bandarjaya).
“Materi tersaji lengkap sesuai kebutuhan
administrasi gereja yang ideal. Mulai dari
pengertian
sampai dengan prakteknya
disajikan secara terperinci dan jelas,
sehingga peserta bisa menggunakannya.
Cara menyusun administrasi gereja dan
bagian-bagian yang terkandung didalamnya
dan aplikasinya menunjang perwujudan
administrasi gereja ytang baik. Para fasilitator interaktif dan
komunikatif, peserta diajak mempresentasikan hal-hal yang
diperoleh selama penjelasan berlangsung dengan cara
mempraktekkannya. Suasana tidak kaku Terima-kasih.”
(YULIUS RINTO, Tenaga Kantor Gereja GKSBS Metro)
“Pelatihan Adminitrasi ini sungguh amat
baik bagi saya. Disini saya dapat belajar
banyak tentang adminitrasi dan akuntasi
gereja yang tadinya saya tidak tahu banyak.
Walaupun cuma 5 hari
saya bisa
menambah pengetahuan. Fasilitator yang
sudah
berpengalaman
juga
sangat
membantu dalam mengembangkan materi yang disampaikan.
Semua sarana prasana saya rasakan amat baik. Saya yang
tadinya tidak tahu sekarang menjadi tahu. Saya mendapat
banyak teman. Sungguh amat luar biasa kegiatan pelatihan
ini”. (ENY YUSNITA, Tenaga Kantor Gereja GKSBS
Seputihjaya).---Materi sangat berguna utuk menata administrasi
gereja. Walaupun materinya sangat banyak tapi bisa diikuti
dengan baik. Fasilitator sangat baik, helpfull, sabar dan
mengerti para peserta karena hampir semua belum paham

tentang program aplikasi dan pemahaman
komputer.
Sarana/prasarana:
cukup
memadai untuk lingkup kecil. Untuk
konsumsi & menginap sangat memuaskan
peserta pelatihan. Kami merasa seperti
berada di rumah sendiri. (HERA DESI, MM.
Anggota Jemaat GKSBS Padang Ratu)
Materi pembuatan administrasi gereja
dengan memanfaatkan komputer sangat
membantu pekerjaan karena bisa lebih
cepat dan rapi. Materi SIA buat saya pribadi
merupakan ilmu baru yang sangat menarik
dan besar manfaatnya untuk pembuatan
laporan keuangan digereja maupun untuk
bidang usaha. Dan banyak sekali materi tambahan seperti
pengenalan MS Exel, Axses, Publisher dan Easy Worship
semakin melengkapi pengetahuan saya. Para pemateri sangat
menguasai bahan pelatihan sehingga proses pembelajaran
berjalan dengan lancar. Sarana pendukung pelatihan seperti
ruangan pelatihan, peralatan“, penginapan dan konsumsi
sangat memadai dan memuaskan. Rasa kekeluargaan sangat
terbangun diantara peserta dan fasilitator seperti olahraga
pagi bersama”. (HERI KUSWANTO, Tenaga kantor Gereja
GKSBS Lembah Seputih).
Selama 3 hari saya mengikuti pelatihan
tersebut saya sudah mengerti tentang apa
dan bagaimana itu akuntansi, dan saya
sadar ilmu ini sangat penting sekali dalam
menjalankan pekerjaan saya dikantor
koperasi. Untuk semua fasilitas yang
disediakan saya rasa sudah cukup
memenuhi.
“Semua
peserta
semangatnya
tinggi.
Keinginan dan kemauan untuk melayani itu
besar - diwujudkan dalam hal ingin dan mau
TAHU lebih dalam lagi – walau agak rumit dan
susah tidak membuatnya putus asa pada saat
dilihat dari raut wajah yang tetap BUGAR
“riang gembira. Para Peserta bertindak aktif untuk lebih tahu
dan paham, mau berbagi, bercerita, bertanya… ada dialog…
Dalam mengikuti PROSES BELAJAR tidak loyo, tidak bosan,

SENENG dan KONSENTRASI-nya bagus”. (Fasilitator,
SUPRIHATI, 22 tahun Karyawan GKSBS Bandarjaya)
Belajar, belajar dan belajar…. tanpa batas… dan
hanya umurlah yang membatasinya… mengurus
sebuah gereja bukan cari yang mampu, karena
yang mampu belum tentu mau, tapi kalau sudah
mau harus mampu, untuk menjadi mampu harus
terus belajar. “Mau belajar untuk menjadi
mampu” (SIH KADARMAN (Fasilitator, 12 tahun
Karyawan GKSBS Bandarjaya.)
Pdt. Meychel Maramis, S.Th. (Pendeta Jemaat
GMIM Imanuel, Bunaken, Manado) : Di Sinode
GMIM banyak Aggota Jemaat (sekitar 900 ribu
orang). Jemaat saya masih sedikit Anggota. Di
gereja ini tidak banyak Anggota, tetapi ada upaya
menata kekayaan jemaat yang dibuktikan dengan
adanya SIA agar milik lembaga gereja tidak
mudah hilang. Di GMIM Sidang Sinode diskors
hanya untuk membahas soal-soal keuangan karena tidak ada SIA. Ada
koperasi tapi belum dikelola dengan baik, rencana mau membuat
bank karena potensinya di Sinode tersedia.

kn. Mardianto Pasoi, S.Sos (Bendahara
Sinode GMIM) : “GKSBS adalah gereja yang
sungguh melayani karena pelayanannya
cukup luas, tetapi bisa maju. Bahwa di
Sulawesi
menjadi
Pimpinan
Sinode
merupakan hal sangat luar biasa. Kami akan
mewujudkan pembenahan.
Pdt Willem A. Pandelaki, S.Th. dan Pdt. Dolfie Purukan, S.Th.
(Pendeta Jemaat GMIBM Gereja Masehi Injili
Bolaang Mongondo) : Hikmat Alkitabiah harus
dinamis begitu juga gereja. Di Gorontalo
kelabakan untuk mengikuti
jaman yang modern, belum
seperti di Bandarjaya, kami
perlu ada penyesuaian. Banyak
belajar dari GKSBS Bandarjaya. Di Sulawesi,
agama Kristen adalah kaum mayoritas tapi di
Bandarjaya adalah kaum minoritas, tetapi bisa
memasyarakat.

Pdt Djendri S. Tukaeja, S.Th. (Pendeta Jemaat
Gereja Kristen Lubuk Banggai, Sulut): Mengalami
sangat menjadi bagian dari GKSBS. Di sinode kami
kondisinya sangat birokratis, birokrasi sangat
kental. Kalau di GKSBS ada keakraban, ingin leluasa
berkarya. GKSBS ada mimpi besar dan itu saya rasa
sudah tercapai dengan dibenahinya pengeloaan
kepercayaan, Anggota Jemaat akan 100% mendukungnya.

Fasilitator
Para Pendeta dari SAG SULUTTENG

Pdt Stenley Lintjewas, S.Th. ( Pendeta Jemaat GPIG (Gereja
Protestan Indonesia Gorontalo, Sulut) : Ada sesuatu yang indah bisa
hadir di GKSBS, yang dilakukan di GKSBS

Bandarjaya sangat aspiratif dan sangat
memotifasi, di gereja Gorontalo hal itu tidak
terjadi, kalau dinilai kira-kira baru 5,5 saja.
Gereja tidak hanya melayani jemaat tetapi
juga untuk masyarakat luas. –
BILA ANDA MEMBUTUHKAN BANTUAN, KONTAKLAH NO HP DI ATAS

Fasilitator

Peserta Pelatihan

